Dodatok č. 1
k zmluve č. 02/05/2012 o poskytovaní bezpečnostno-technických služieb
a služieb v oblasti ochrany pred požiarmi,
uzatvorenej dňa 24.5.2012 v zmysle § 22 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a § 4zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi, a § 261 ods. 6 Obchodného zákonníka a § 51 Občianskeho zákonníka

Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpená:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
BIC:
IBAN:
E-mail:
(ďalej len dodávateľ)
Odberateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpená:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len odberateľ)

Mgr. Dana Gloneková - GOLDDAN
Prusy 241, 957 03 Horné Ozorovce
41 442 172
SK1032473860
Mgr. Dana Gloneková, majiteľka firmy
OÚ Trenčín, odbor živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 35010320, č. Žo-2005/01869/3/PTV
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
golddan@golddan.sk
Správa majetku mesta, p.o.
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
42 273 668
2820006992
Milan Filo, riaditeľ príspevkovej organizácie
ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I.
Na základe dohody zmluvných strán sa zmluva o poskytovaní bezpečnostno-technických
služieb a služieb v oblasti ochrany pred požiarmi, uzatvorená dňa 24.05.2012 medzi dodávateľom
a odberateľom (ďalej len zmluva), v súlade s článkom VI., ods. 2. tejto zmluvy s účinnosťou od
21.09.2015 mení a dopĺňa tak, že:
a)
v čl. III., ods. 1) sa na konci sa vkladá nová odrážka „- kolkáreň“,
b)
v čl. III., ods. 2 sa vypúšťa suma „130,-EUR“ a nahrádza sa sumou 140,-EUR“.

II.
V ostatných častiach zostáva zmluva uzatvorená medzi dodávateľom a odberateľom
nezmenená.

III.
Záverečné ustanovenie
1.

Pre vzťahy neupravené v tomto dodatku zmluvy platia ostatné ustanovenia zákona NR SR
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, Obchodného zákonníka

2.
3.
4.

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ustanovenia Občianskeho zákonníka
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok zmluvy prečítali, súhlasia s jeho obsahom a na znak
súhlasu ho podpisujú.
Dodatok zmluvy bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
dostane po dvoch vyhotoveniach
Dodatok zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle odberateľa, najskôr však dňom
21.09.2015.
V Bánovciach nad Bebravou dňa 18.09.2015
Za dodávateľa:

.........................................
Mgr. Dana Gloneková
majiteľka firmy

Za odberateľa:

.............................
Bc. Milan Filo
riaditeľ organizácie

