Dodatok č. 1/2021
k Zmluve o poskytovaní služieb č. 01/2018
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Sídlo:

mesto Topoľčany
Námestie M. R. Štefánika 1/1
955 01 Topoľčany
Zastúpený:
JUDr. Alexandrou Gieciovou
primátorka
Bankové spojenie: VÚB a.s. Topoľčany
číslo účtu:
SK 23 0200 0000 0000 00227192
IČO:
00311162
DIČ:
2021248537
(ďalej len „objednávateľ“)
Mestské služby Topoľčany, s. r. o.
Nám. M. R. Štefánika 1/1
955 01 Topoľčany
Zastúpený:
Mgr. Martin Bucko, konateľ
Bankové spojenie: VÚB a.s. Topoľčany
číslo účtu:
SK49 0200 0000 0026 2309 2756
IČO:
44818378
DIČ:
2022854053
IČDPH:
SK 2022854053
Obchodný register: Okresný súd Nitra oddiel Sro, vložka číslo 24871/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Zhotoviteľ:
Sídlo:

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.01.2018 Zmluvu o poskytovaní služieb č. 01/2018, predmetom
ktorej je čistenie a údržba podchodu pod železničnou stanicou v Topoľčanoch. V súlade s čl. VIII.
bod 1/ uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č. 1/2020, ktorým sa menia nasledujúce
ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb č. 01/2018 (ďalej len „zmluva“):
Článok II.
Predmet dodatku
Článok I. zmluvy – Predmet zmluvy sa dopĺňa o nasledovné dojednanie:
Predmetom zmluvy tiež čistenie a upratovanie spoločných priestorov vrátane toaliet
v nasledujúcich objektov: Dom politických strán/súp. č. 14/ na Ul. Pribinova, Budova na Ul.
Škultétyho /súp. č. 1597/ a budova tržnice na Ul. Moyzesova/súp. č. 583/ v Topoľčanoch.
Súčasťou plnenia podľa zmluvy aj dopĺňanie potrebného množstva hygienických potrieb
(napr. toaletný papier, utierky na ruky, tekuté mydlo/dezinfekcia).

Zmluvné strany dohodli na tom, že čistiace prostriedky a hygienické potreby na
poskytovanie služieb podľa zmluvy zabezpečuje na vlastné náklady poskytovateľ a sú
zahrnuté v dohodnutej cene služieb.
Súčasťou služby je aj čistenie vchodov od snehu podľa poveternostných podmienok a je
zahrnuté v dohodnutej cene služieb.
.
Článok III. - Dohodnutá cena služieb a úhrada platieb sa mení a znie nasledovne:
3.1 Cena za poskytnuté služby je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

cena za umytie schodov (254 m2), 156 x za rok
20,00 € bez DPH
Cena za zametenie schodov (254 m2), 313x za rok
10,80 € bez DPH
Cena za umytie, zametanie chodby (1.445 m2), 52x za rok 105,00 € bez DPH
Cena za umytie zábradlia (230 m), 52x za rok
17,00 € bez DPH
Cena za ometenie stien od pavučín (30 hod.), 4x za rok
38,00 € bez DPH
Cena za ometenie potrubí ústredného kúrenia (150 m x 2ks), 2x za rok,
130,00 € bez DPH

24,00 € s DPH
12,96 € s DPH
126,00 € s DPH
20,40 € s DPH
45,60 € s DPH
156,00 € s DPH

3.2 Cena za poskytované služby v objektoch podľa a) a b) pri periodicite 1x za týždeň sa
dojednáva vo výške 264,36 € bez DPH, t.j. 317,23 s DPH mesačne:
a) Dom politických strán na Ul. Pribinova/súp. č. 14/ v celkovej rozlohe 203,5 m2
b) Budova na Ul. Škultétyho /súp. č. 1597/ v celkovej rozlohe 96,91 m2
3.3 Cena za poskytované služby v objekte Tržnice na Ul. Moyzesova /súp. č. 583/ pri
periodicite 2x za týždeň v celkovej rozlohe 23,40 m2 predstavuje 41,18 € bez DPH, t.j.
49,42 s DPH mesačne.

Článok IV. Povinnosti zhotoviteľa sa dopĺňa bod 10/ s nasledujúcim znením:
10. Čistenie v objektoch DPS, budova Škultétyho a Tržnica zahŕňa upratovanie spoločných
priestorov, t. j. zametanie, umývanie a ometanie spoločných priestorov, na Tržnici aj čistenie
sociálneho zariadenia.

V článku V. Lehoty vykonania prácsa dopĺňa bod 3/ s nasledujúcim znením:
3.

Čistenie v objektoch DPS a Škultétyho bude vykonávané 1x týždenne a v objekte Tržnice 2x
týždenne.
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Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3
vyhotovenia a 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne
podpísali.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle obejdnávateľa.

V Topoľčanoch, dňa 1.2. 2021

V Topoľčanoch dňa 1.2. 2021

...................................................
objednávateľ
Mesto Topoľčany
JUDr. Alexandra Gieciová, v. r.
primátorka mesta

...............................................
zhotoviteľ
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Mgr. Martin Bucko, v. r.
konateľ
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