
Dodatok č.1 

k zmluve o poskytovaní  upratovacích a čistiacich sluţieb  zo dňa 10.2.2020 

 uzatvorenú medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 
Článok I. 

Zmluvné strany  

 

Objednávateľ :       Mestské služby Topoľčany, s.r.o. 

                               so sídlom Nám. M. R. Štefánika 1 / 1, 955 01 Topoľčany   

                               IČO :  44818378 

                               DIČ :  2022854053 

                               IČ DPH : SK2022854053 

                               zapísaný v registri OR OS Nitra odd. Sro, vloţka č. 24871/N 

                               konajúci : Mgr. Bucko Martin – konateľ 

                               ( ďalej ako „ objednávateľ „ ) 

                                                                              

 

a 

 

Zhotoviteľ :          ZIFIX – 01 s.r.o.             

                             so sídlom Račianska 88 B , 831 02 Bratislava 

                             IČO :  51478056 

                             DIČ :  2120732438 

                             IČ DPH :  

                             zapísaný v registri OR OS Bratislava 1, oddiel Sro, vloţka číslo 127048/B   

                             bankové spojenie : SK90 0900 0000 0051 4287 4945 

                             konajúci : Zifčák Peter , Podmaník Lukáš 

                             ( ďalej ako „ zhotoviteľ „ ) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v súlade s Článkom VIII. bod 8.2 dohodli na nasledovných 

zmenách Zmluvy o poskytovaní sluţieb – upratovacie a čistiace sluţby uzatvorenej dňa  

10.2.2020 

 

Článok II. 

2.1Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie upratovacích a čistiacich sluţieb zhotoviteľom 

pre objednávateľa v rozsahu podľa špecifikácie upratovacích sluţieb uvedenej v Prílohe č. 1, 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pod ktorou sa rozumie udrţiavanie čistoty. 

 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku II. bod. 2.2, na zmene článku III. bod 3.1  

a zmene článku VII. bod 7.1. 

 



Článok II. Predmet zmluvy sa bod 2.2 mení nasledovne: 

2.2 Poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb je zhotoviteľ povinný vykonávať 

v Topoľčanoch na nasledovne uvedených bytových domoch v správe objednávateľa : 

 

- ul. Palkovičova, BD č. : 4417/30, 4273/12 a 14, 4274/16 a 18, 4275/20, 4276/22 a 24,   

4394/32 a 34 a 36, 4420/26 a 28 

        - ul. Šafárikova, BD č. : 4418/21, 4419/17 a 19, 4454/9 a 11, 4455/13 a 15, 4625/15A    

        - ul. Janka Kráľa, BD č. : 4616/6 a 8, 4617/2 a 4 

        - ul. Palárikova, BD č. : 4082/10 a 12 

        - ul. Martina Benku, BD č. : 4659/25, 4660/27 a 29 a 31, 4661/33 a 35 

        - ul. Dušana Jurkoviča, BD č. : 4697/9 a 11 a 13, 4698/7, 4699/3 a 5, 4844/1A a 1B 

        - ul. P.O. Hviezdoslava, BD č. : 5016/15 , 5046/17 , 5056/19   

        - ul. Krušovská , BD č.: 1481/53 a 55      

  

Objednávateľ je povinný poskytnúť mu za tým účelom potrebnú súčinnosť a zaplatiť 

zhotoviteľovi  dojednanú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy. 

Práce, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy /nad rámec odsúhlasenej ponuky/ napr. práce po 

stavbároch, maliaroch a iné budú fakturované na základe osobitnej písomnej dohody. 

 

Článok III. Práva a povinnosti objednávateľa sa bod 3.1 mení nasledovne : 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje bezplatne poskytnúť zhotoviteľovi studenú a teplú vodu 

a elektrickú energiu potrebnú pre plnenie predmetu zmluvy. Ak objednávateľ nie je schopný 

poskytnúť studenú alebo teplú vodu, zhotoviteľ si účtuje príplatok 0,30 Eur/byt jedenkrát 

týždenne. 
 

Článok VII. Doba platnosti zmluvy sa bod 7.1 mení nasledovne: 

7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú :   od 01.01.2020 do  31. 12. 2021. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1 Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH 

A ČISTIACICH SLUŢIEB . 

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o POSKYTOVANÍ UPRATOVACÍCH A ČISTIACICH 

SLUŢIEB zo dňa 10.2.2020 ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú nezmenené 

v pôvodnom znení.  

3.3 Tento Dodatok č.1  je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrţí 1 

(jedno) vyhotovenie a zhotoviteľ 1 (jedno) vyhotovenie. 

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok 

neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej 

slobodnej, váţnej a určitej zmluvnej vôle dodatok vlastnoručne podpisujú. 



3.5  Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými 

stranami.  

 

 

V Topoľčanoch, dňa                 V Bratislave, dňa    

 

 

 

                                 

––––––––––––––––––     –––––––––––––––––––– 

Mgr. Martin Bucko      Zifčák Peter 

Mestské sluţby s.r.o.       ZIFIX – 01 s.r.o.             

konateľ                               konateľ 

 


