Dodatok č. 1 k
ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB – ÚČTOVNÉ SLUŽBY
uzavretá podľa ustanovení § 269 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany
1.1.

Obchodné meno:

Podnik technických služieb mesta, s.r.o.

Sídlo:

Ul. Športovcov 890, 020 01 Púchov

IČO:

36 321 893

Zápis:

OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.13040/R

DIČ:

2020110675

IČ DPH:

SK2020110675

Štatutárny orgán:

Ing. Miloš Svoboda
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Obchodné meno:

Púchov servis s.r.o.

Sídlo:

Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov

IČO:

44 040 610

Zápis:

OR OS Trenčín, Oddiel Sro, Vl. č. 20328/R

DIČ:

2022622998

IČ DPH:

SK2022622998

Štatutárny orgán:

Michal Kočner, konateľ

(ďalej len „poskytovateľ služby”)

Týmto dodatkom č. 1 sa dopĺňa článok III. Cena za služby nasledovne:
1) Zmluvné strany dohodli cenu za služby za mesiac jún 2021 bude vo výške
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2 738,00 EUR/bez DPH mesačne slovom dvetisíc sedemstotridsaťosem EUR
00 centov.
K uvedenej čiastke bude pripočítaná DPH v zmysle predpisov platných ku
dňu fakturácie.
Uvedená cena za služby platí len pre fakturačné obdobie mesiaca jún
2021.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva a všetky právne vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto
zmluvou sa riadia právnym poriadkom platným na území Slovenskej
republiky, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka (Zákona č.
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj ustanoveniami ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej
republiky.
2) Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len priebežne číslovanými
dodatkami k tejto zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami každej zo
zmluvných strán.
3) Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek prípadné vzájomné spory, ktoré
budú súvisieť s touto zmluvou, budú zmluvné strany prednostne riešiť
vzájomným rokovaním a dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť rokovaním a
dohodou, tak ktorákoľvek zo zmluvných strán sa môže obrátiť na vecne a
miestne príslušný súd.
4) Táto zmluva je vyhotovená a podpísaná v dvoch originálnych
vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom
vyhotovení. Každé vyhotovenie má rovnakú právnu silu.
5) Táto zmluva, vrátane jej prípadných dodatkov, patrí medzi povinne
zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
6) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej
prípadných dodatkov.
7) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluva bola
zverejnená...................................... .
8) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia vyjadrujú ich
vážnu a slobodnú vôľu, na základe čoho pripájajú zmluvné strany svoje
podpisy.

V Púchove, dňa 30.06.2021
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Za objednávateľa:

...........................................................
Ing. Miloš Svoboda
konateľ

Za poskytovateľa služby:

..........................................................
Michal Kočner
konateľ
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