Dodatok č.5
k Zmluve o vykonávaní služieb
I.
Objednávateľ :
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:
IČO :
1. DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie:
Č. účtu vo formáte IBAN:
Registrácia:

Poskytovateľ :
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie:
Č. účtu vo formáte IBAN:
Registrácia:

Zmluvné strany

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. ,
(v skratke SMMP, s.r.o.)
T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza
spoločnosť s ručením obmedzeným
JUDr. Ján Martiček, konateľ spoločnosti
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD. – konateľ spoločnosti
36 349 429
2022092490
SK2022092490
VÚB, a.s.,
SK46 0200 0000 0037 6123 7751
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Trenčíne, odd. Sro, vložka č. 16228/R
Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.
Košovská 1, 971 01 Prievidza
spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing.Marián Bielický, konateľ spoločnosti
31 579 183
2020467350
SK2020467350
VÚB,a.s.
SK20 0200 0000 0032 1885 8257
OR OS Trenčín, Oddiel:sro, vložka č.2223/R

Zmluvné strany sa dohodli:
1. Článok II.ods.1 sa mení nasledovne :
„1) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že od 1.2.2019 objednávateľ bude platiť mesačnú
zálohu za zabezpečenie osvetlenia vo výške 500,-€+mesačný režijný poplatok 50,-€, spolu
550,-€/mesačne, slovom- päťstopäťdesiat eur. K cene sa bude účtovať daň s pridanej hodnoty
podľa platných právnych predpisov SR.“
2. Článok II.ods.3 sa mení nasledovne:
„3) Vyúčtovanie za skutočnú spotrebu el. energie za osvetlenie komunikácie a spoločných
priestorov Priemyselnej zóny Prievidza Západ I. zašle Poskytovateľ Objednávateľovi do
31.1.nasledujúceho kalendárneho roka. Prílohou vyúčtovacej faktúry bude rozpis zálohových
platieb počas roka za zúčtovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok a prepočet skutočnej
spotreby elektrickej energie voči zálohovým platbám za zúčtovacie obdobie.
3. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú nezmenené.
4. Dodatok č.5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
5. Tento Dodatok č.5 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá
zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
6. Zmluvné strany sa na uzavretí Dodatku č.5 dohodli slobodne, vážne, bez uvedenia do
právneho omylu, pričom jeho zneniu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.
V Prievidzi, dňa :
Objednávateľ

Poskytovateľ

.....................................................
JUDr. Ján Martiček
konateľ spoločnosti
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

..................................................
Ing.Marián Bielický
konateľ spoločnosti
Technické služby mesta Prievidza
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