Dodatok č. 2
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:
IČ DPH:
Zastúpená:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
BIC:
IBAN:
(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
ČSOB, a.s. Bánovce nad Bebravou
4002648941/7500
CEKOSKBX
SK83 7500 0000 0040 0264 8941
golddan@golddan.sk

Správa majetku mesta, p.o.
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
42 273 668
SK2820006992
Milan Filo, riaditeľ príspevkovej organizácie
ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR v Trenčíne
ČSOB, a.s. pobočka Bánovce nad Bebravou
4015033807/7500
CEKOSKBX
SK02 7500 0000 0040 1503 3807

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
14.09.2017 mení a dopĺňa tak, že sa vypúšťa pôvodné znenie čl. III. a nahrádza sa novým znením
nasledovne:
„III. Cena
1.

V zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách za činnosti technika PO a BOZP pre budovy:
a)
Športová hala,
b)
Zimný štadión,
c)
Dom humanity,
d)
Multifunkčné ihrisko,
e)
Skateboardová plocha,
f)
Budova športového zariadenia v Horných Ozorovciach,

g)
h)

Kolkáreň,
Sokolovňa – budova pre šport a rekreačné účely.

2.

Cena za tieto budovy: 150,-EUR / štvrťročne. V cene sú zahrnuté aj náklady za cestovné.

3.

Cena za spracovanie kompletnej dokumentácie z BOZP a PO: 400,- EUR /cena je
jednorazová/. Dokumentácia obsahuje- požiarny štatút, obsah a osnovu školení, mimopracovný
čas, evakuačný plán, požiarno poplachové smernice, cvičný pož. poplach, menovacie dekréty,
smernicu BOZP, riziká, osobné ochranné pracovné pomôcky, pokyn na určenie podmienok
s fajčením, prevádzkovo-bezpečnostný predpis, smernica regále, traumatologický plán,
bezpečnostné a zdravotné označenie, lekárničky, poskytnutie prvej pomoci, záchranné práce
a evakuácia, určenie postupov pri vzniku úrazu a mimoriadnej udalosti, zásady pri
zamestnávaní žien a mladistvých, kniha drobných úrazov a pod.“
Ceny uvedené v tomto bode sú ceny bez DPH.“

4.

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

III.
Záverečné ustanovenie
1.

2.
3.
4.

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
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
14.09.2017.

V Bánovciach nad Bebravou dňa 13.09.2017

Za dodávateľa:

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

Za odberateľa:

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

