DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 02/2021
O SPRACOVANÍ MZDOVEJ AGENDY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE
Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
Obchodné meno :
Sídlo :
Zastúpený :
IČO :
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefón :
e-mail :

Školský internát
Medická 2, 040 01 Košice
Mgr. František Stacho – poverený vedením ŠI
00 164 101
Štátna pokladnica
SK82 8180 0000 0070 0018 6353
+421 55 7860947
sekretariat@simedke.sk

(ďalej len objednávateľ)
Obchodné meno :
Sídlo :
Zastúpený:
IČO :
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefón:
e-mail :

Eva Výrostková – účtovník
Bukureštská 16, 040 13 Košice
Ing. Eva Výrostková
40 263 487
Československá obchodná banka, a. s.
SK07 7500 0000 0040 3004 0781
0905 713 048
vyrostkovaeva@gmail.com

(ďalej len poskytovateľ)
(objednávateľ a poskytovateľ, spolu ďalej len ,,zmluvné strany“ a každý z nich ďalej len
,,zmluvná strana“)
Článok II.
PREDMET DODATKU
1.
Podkladom pre uzavretie zmluvy bol výsledok verejného obstarávania podľa zákona
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky „Spracovanie mzdovej agendy
rozpočtovej organizácie“.
2.
Na základe vzniknutej situácie spojenej s príchodom utečencov – Ukrajina sa zmluvné
strany dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 1 doplniť a zmeniť ustanovenia Zmluvy v rozsahu:
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Čl. III.
CENA
1.
•
•
•
•

Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej cene (v zmysle cenovej ponuky zo dňa
22.04.2021) za vykonávanie činností , t.j. spracovanie osobného čísla :
5,00 € bez DPH za interného zamestnanca – trvalý pracovný pomer,
(slovom: päť EUR)
5,00 € bez DPH za externého zamestnanca na základe dohody o pracovnej činnosti ,
(slovom: päť EUR)
2,00 € bez DPH za ročné zúčtovanie pre jedného zamestnanca,
(slovom: dve EURÁ)
5,00 € bez DPH za interného zamestnanca na základe vykonania nadčasovej práce
podľa § 97 ZP a Zákona 553/2003 §19.
(Ďalej len cena.)

2.

Poskytovateľ nie je platcom DPH.

3.

Cena je úplná a pre obidve strany záväzná. V cene sú zahrnuté všetky náklady
poskytovateľa , ktoré mu vzniknú v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

4.

Cenu za poskytnuté činnosti objednávateľ zaplatí poskytovateľovi na základe faktúr
vystavených poskytovateľom. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.
Čl. IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží jedno vyhotovenie.

2.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň
po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, Dodatok
si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

V Košiciach, dňa: 03.03.2022

V Košiciach, dňa: 03.03.2022

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

______________________________
Mgr. František Stacho
Poverený vedením ŠI

______________________________
Ing. Eva Výrostková
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