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DODATOK č.1 
k Zmluve č. -0021/2011 na distribúciu materiálnych didaktických prostriedkov pre školy zo dňa 08.02.2011  

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

1. Obchodné meno  : Xepap, spol. s r.o.  

 Sídlo     : Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  

 IČO     : 31 628 605  

 IČ DPH    : SK2020476711 

 Bankové spojenie  : Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 Číslo účtu   : 402632887/0900  

 Registrácia   : OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 2696/S 

 Konajúca osobou  : Ing. Marcela KUČERU, konateľa 

 

           (ďalej v texte aj „poskytovateľ“)

  

 

 a 

     

2. Názov    : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 Sídlo     : Stromová 1, 813 30 Bratislava - Staré Mesto 

 IČO     : 00 164 381  

 Bankové spojenie  : Štátna pokladnica SR 

 Číslo účtu   : 7000063900/8180  

 Registrácia   : Štatistický register organizácií SR 

 V zastúpení    : Doc. PhDr. Dušana Čaploviča, DrSc., ministra 

školstva,  

       vedy, výskumu a športu SR 

   

            (ďalej v texte aj „objednávateľ“) 

 

takto: 

 

 

 

 

 

 

Článok I. 
 

1.) Spoločnosť Xepap, spol. s r.o., so sídlom: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 31 

628 605 ako poskytovateľ uzavrela dňa 08.02.2011 s Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, so sídlom: Stromová 1, 813 30 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 

00 164 381 ako objednávateľom, Zmluvu č. -0021/2011 na distribúciu materiálnych 

didaktických prostriedkov pre školy (ďalej v texte aj „Zmluva“). Na základe 

predmetnej Zmluvy sa poskytovateľ zaviazal vykonávať pre objednávateľa komplexné 

servisné služby spojené s distribúciou školských učebníc, učebných textov a pracovných 

zošitov do najnižšieho formátu A 5 a iných materiálových didaktických prostriedkov – 

CD, DVD, a textových pomôcok vo formáte menšom ako A 5 (ďalej v texte aj 
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„učebnice“) a objednávateľ sa zaviazal platiť poskytovateľovi za vykonané služby 

úhradu za podmienok dohodnutých v Zmluve.  

 

2.) Vzhľadom na skutočnosť, že pri poskytovaní servisných služieb, dochádza zo strany 

poskytovateľa k dlhodobému uskladňovaniu enormného množstva učebníc, ktoré si 

na strane poskytovateľa vyžaduje vynakladania neprimerane vysokých finančných 

prostriedkov v celkovej výške cca 14.570,- €/mesačne v dôsledku potreby o.i.: 

 
 väčších ako pôvodne očakávaných priestorov na skladovanie učebníc;  

 zabezpečenia trvalej strážnej služby;  

 zvýšenia sumy poistného krytia učebníc pre prípad ich poškodenia, zničenia alebo 

odcudzenia na sumu 5 mil. € a pod.; 

 

pričom tento stav nebol (v takomto rozsahu, t.j. čo do doby a množstva uskladňovaných 

učebníc) zo strany ani jedného z účastníkov Zmluvy predpokladaný pri jej uzatváraní, 

rozhodli sa zmluvné strany uzavrieť tento dodatok.  

 

 

Článok II. 
 

 

1.) Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na zmene znenia Zmluvy tak, že znenie 

bodu 3.1 tretia odrážka článku 3 Zmluvy (s označením „Cena predmetu obstarávania“), 

sa mení z pôvodného znenia:  

 
 „V týchto sumách sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy (napr. 

skladné, poštovné, dopravné, balné a poistné učebníc, spracovávanie a poskytovanie 

informácií o stave a pohybe učebníc elektronickou formou).“ 

 

 

Na nasledovné znenie:  

 
 „V týchto sumách úhrad uvedených v tomto bode sú zahrnuté všetky náklady spojené 

s plnením predmetu zmluvy (napr. poštovné, dopravné, balné a poistné učebníc, 

spracovávanie a poskytovanie informácií o stave a pohybe učebníc elektronickou formou) 

s výnimkou nákladov spojených s uskladnením (vrátane starostlivej opatery o učebnice), 

strážením a poistením takto uskladnených učebníc. V úhrade za poskytovanie služieb 

podľa tejto zmluvy špecifikovanej vo vyššie uvedených odrážkach tohto bodu, nie je 

zahrnutá odmena poskytovateľa za poskytovanie služby spočívajúcej v uskladnení 

(vrátane starostlivej opatery o učebnice), strážení a poistení takto uskladnených učebníc. 

Ustanovenia článku 4 tejto zmluvy sa vzťahujú výlučne na fakturáciu úhrad podľa tohto 

článku.  

 

2.) Zmluvné strany sa týmto dodatkom ďalej dohodli, že článok 3 Zmluvy (s označením 

„Cena predmetu obstarávania“), sa dopĺňa o bod 3.3, ktorý znie nasledovne: 
 

 Bod 3.3 článku 3: „Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný platiť 

poskytovateľovi za uskladnenie (vrátane starostlivej opatery o učebnice), stráženie 

a poistenie takto uskladnených učebníc mesačnú (kalendárne) paušálnu odmenu vo výške 

14 570.- € (slovom: Štrnásťtisícšesťstosedemdesiatpäť eur) bez DPH, a to prevodom na 

účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Mesačná paušálna odmena je splatná 

kalendárne mesačne pozadu, t.j. v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom 
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mesiaci, za ktorý sa mesačná paušálna odmena platí, a to na základe faktúry 

poskytovateľa, s lehotou splatnosti 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Vo 

vzťahu k odmene za uskladnenie (vrátane starostlivej opatery o učebnice), stráženie 

a poistenie takto uskladnených učebníc sa zmluvné strany ďalej dohodli, že: 

 

 nárok na mesačnú paušálnu odmenu v dohodnutej výške za uskladnenie (vrátane 

starostlivej opatery o učebnice), stráženie a poistenie takto uskladnených učebníc, 

vzniká poskytovateľovi bez ohľadu na množstvo učebníc uskladnených, poistených 

a strážených poskytovateľom v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa 

mesačná paušálna odmena platí. V odmene za uskladnenie (vrátane starostlivej 

opatery o učebnice), stráženie a poistenie takto uskladnených učebníc, nie je 

zahrnutá DPH, pričom objednávateľ je povinný platiť poskytovateľovi DPH vo 

výške ustanovenej príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky; 

 

 faktúra vystavená poskytovateľom musí obsahovať náležitosti daňového dokladu 

v zmysle zákona č. zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Objednávateľ je 

oprávnený vrátiť faktúru, ktorou sa fakturuje odmena za uskladnenie (vrátane 

starostlivej opatery o učebnice), stráženie a poistenie takto uskladnených učebníc 

poskytovateľovi, pre chyby v jej obsahu. O týchto nedostatkoch oboznámi 

neodkladne poskytovateľa, ktorý vykoná jej opravu. Splatnosť odmeny sa predlžuje 

o dobu od odoslania nesprávnej faktúry na opravu poskytovateľovi, do doručenia 

opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

 Poskytovateľ je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi výdavky, náklady, ktoré mu 

vznikli v súvislosti s poskytovaním činnosti, pri zabezpečení plnenia predmetu 

zmluvy, podľa článku 2. Zmluvy č. 0021/2011, vrátane nákladov spojených 

s vyskladnením učebníc, učebných textov, pracovných zošitov a materiálnych 

didaktických pomôcok.“. 

 

 

Článok III. 
 

 

1.) Dodatkom sa predlžuje doba platnosti a účinnosti zmluvy o ďalšie obdobie, t.j. o 3 

kalendárne roky, odo dňa podpisu tohto dodatku. Ostatné články a ustanovenia Zmluvy 

zo dňa 08.02.2011, zostávajú nezmenené. 

 

2.) Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy zo dňa 08.02.2011. 

 

3.) Tento dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, pričom jeden obdrží 

poskytovateľ a jeden objednávateľ. 

 

4.) Zmluvné strany prehlasujú, že majú spôsobilosť k právnym úkonom, a svoju vôľu 

uzavrieť tento dodatok prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, žiaden z nich 

nekonal v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

5.) Zmluvné strany vyhlasujú, že sa aktívne podieľali na tvorbe obsahu tohto dodatku 

a tento mohli pri uzavretí zmluvy individuálne ovplyvniť. 

 

6.) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  
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7.) Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku riadne prečítali, porozumeli jeho 

obsahu a na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku ho vlastnoručne podpisujú. 

 

  

 poskytovateľ:       objednávateľ: 

 

 

 V............., dňa ..............             V............., dňa .............. 

 

 

 .................................................     ............................................ 

 Xepap, spol. s r.o.      Ministerstvo školstva, vedy,  

 Ing. Marcel KUČERA, konateľ    výskumu a športu SR 

         Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

         minister školstva, vedy, výskumu a 

        športu SR 
 

  

     


