Dodatok č. 1 k Rámcovej servisnej zmluve č. 1001/2010/066
uzatvorenej v súlade s § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi
nasledovnými zmluvnými stranami:

FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
so sídlom Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
IČO: 45 960470
IČDPH: SK2023153099
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sro, vložka č. 23817/R
zastúpená: JUDr. Juraj Dolanský, konateľ
TIPOS, národná lotéiiová spoločnosť, a.s.
so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava
IČO: 31 340 822
IČDPH: SK2020341455
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sa, vložka č. 499/B
zastúpená: PhDr. Ladislav Kriška, predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

ČI. 1
Úvodné ustanovenia
1) S účinnosťou od dňa 1. júla 2012 prišlo k prevzatiu majetku a časti zložiek podnikania, ktoré
boli majetkom spoločnosti PEUGEOT BRATISLAVA s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30, 821 04
Bratislava, IČO: 43 999 336, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka číslo 50554/B, autorizovaného predajcu a opravára PEUGEOT,
spoločnosťou FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o., so sídlom Škultétyho 437/18, 958 01
Partizánske, IČO: 45 960 470, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23817/R.
2) Toto prevzatie sa dotýka všetkých doterajších prevádzok spoločnosti PEUGEOT BRATISLAVA
s.r.o. v Bratislave: Ivanská cesta 30, Vajnorská 173 a Jasovská 24.
3) Uvedené prevzatie sa uskutočnilo na základe Zmluvy o kúpe a predaji majetku zo dňa 30.
júna 2012.
4) Spoločnosť FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. na základe predmetnej zmluvy prebrala majetok
a časť zložiek podnikania, ktoré boli majetkom spoločnosti PEUGEOT BRATISLAVA s.r.o.
spojené s činnosťou v horeuvedených prevádzkach a tieto činnosti bude prevádzkovať aj
naďalej.

ČI. 2
Predmet dodatku
1) Zmluvné strany sa dohodli, že spoločnosť FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o., so sídlom
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, IČO: 45 960 470 preberá všetky práva a záväzky
vyplývajúce jej z Rámcovej servisnej zmluvy č. 1001/2010/066 za rovnakých zmluvných
podmienok ako je to upravené predmetnou Rámcovou zmluvou.
ČI. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po zverejnení textu tohto Dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
2) FINAL - CD spol. s r.o. súhlasí so zverejnením textu tohto Dodatku na internetovej stránke
spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. ako aj v Centrálnom registri zmlúv.
3) Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom vyhotovení.
4) Účastníci tohto dodatku vyhlasujú, že sa s ním riadne oboznámili, plne mu porozumeli,
súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú tento dodatok slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie
v tiesni ani za neprimerane nevýhodných podmienok a na znak súhlasu dodatok vlastnoručne
podpísali.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

.............................................................
FINAL – CD Bratislava, spol. s r. o.

.............................................................
TIPOS, národná lotériová
spoločnosť, a. s.
PhDr. Ladislav Kriška
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ

JUDr. Juraj Dolanský
konateľ spoločnosti

