
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb nákupného faktoringu zo dňa 
30. 5. 2017, ktorý znižuje cenu celkovej faktoringovej ceny 

 
(ďalej aj ako „dodatok č. 1“) 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 
 
1.1 Objednávateľ: 
Obchodné meno: Žilina Invest, s.r.o. 
Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
IČO: 36 416 754 
DIČ: 2021802805 
IČ DPH: SK2021802805 
Registrácia: OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vl. č.: 14752/L 
Konajúc prostredníctvom: Ing. Peter Tulinský, Ing. Patrik Groma – konatelia spoločnosti 
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. 
Číslo bankového účtu: IBAN SK28 5600 0000 0003 5575 3001 
(ďalej aj ako „klient“) 
 
1.2 Poskytovateľ: 
Obchodné meno: JK Building, s.r.o.  
Sídlo: Hodžova 8, 010 01 Žilina 
IČO: 36389536  
DIČ: 2021509798  
IČ DPH: SK2021509798  
Registrácia: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vl. č. 11973/L  
Konajúc prostredníctvom: JUDr. Ing. Jozef Kulich  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo bankového účtu: SK85 1100 0000 0026 2386 5173 
(ďalej aj ako „faktor“) 
 
(Klient a faktor ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
 

Článok 2 
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 
nákupného faktoringu zo dňa 30. 5. 2017 (ďalej len dodatok č. 1), ktorý znižuje cenu celkovej 
faktoringovej ceny v tomto znení: 
 
Článok 5 „Cena a platobné podmienky“ sa bod 5.4 mení nasledovne: 
 
Pôvodné znenie: 
5.4 Celková faktoringová cena je touto zmluvou stanovená vždy za obdobie 30 dní fixne 
v  percentách, a to vo výške 2,5 % z objemu finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté 
v príslušnom období 30 dní podľa bodu 5.1 tohto článku. 
 

Prochazkova
Zvýraznenie

Prochazkova
Zvýraznenie



Nové znenie: 
Celková faktoringová cena je touto zmluvou ustanovená vždy za obdobie 30 dní fixne 
v percentách, a to vo výške podľa bodu 5.3 tejto zmluvy, pričom faktoringový poplatok 
(1,00%) bude klientovi v prípade požiadania faktora o predĺženie lehoty podľa bodu 5.1 tejto 
zmluvy účtovaný iba raz. 
 
Celková faktoringová cena podľa tohto dodatku č. 1 je tvorená faktoringovým poplatkom 
a faktoringovou províziou. 

Faktoringový poplatok (1%) zahŕňa najmä náklady spojené s administratívnym 
spracovaním žiadosti klienta. 

Faktoringová provízia (1,5%) zahŕňa úrok vypočítaný iba z nevrátenej časti finančných 
prostriedkov, ktoré boli v rámci nákupného faktoringu použité ako prostriedky na preplatenie 
faktúry klientovho dodávateľa, a to za obdobie odo dňa, kedy faktor zaplatil tieto finančné 
prostriedky dodávateľovi klienta za účelom preplatenia faktúry tohto dodávateľa až do dňa 
kedy klient tieto finančné prostriedky nákupného faktoringu vrátil faktorovi. 

 
III 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 
 
Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
Tento dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2010 Z. z., č. 
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Faktor berie na vedomie 
povinnosť klienta zverejniť tento dodatok č. 1, ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto 
dodatku č. 1 a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku č. 1. 
 
Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise dostane každá 
zo zmluvných strán. 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli 
a  na  znak toho, že obsah tohto dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho 
podpísali. 
 
V Žiline, dňa 2. 6. 2017 
 
Za klienta: 

 
_________________________         _________________________ 

Ing. Patrik Groma                              Ing. Peter Tulinský 
              konateľ spoločnosti                            konateľ spoločnosti 
 
Za faktora: 
 
 

________________________    
     JUDr. Ing. Jozef Kulich 
        konateľ spoločnosti 


