Dodatok č.2
k zmluve o vykonávaní čistiacich a upratovacích prác zo dňa 28.12.2011

Čl. I.
Zmluvné strany
Dodávateľ:
Marta Lásková, Krásna 15, 980 51 Veľké Teriakovce
IČO:
477 794 71
DIČ:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Rimavská Sobota
Číslo účtu:
0380839878/0900
Zapísaná v živnostenskom registri Obvodný úrad Rimavská Sobota číslo ž. r.
609-2475 dňa 28.01.2004
(ďalej len dodávateľ)
Odberateľ:
Mestská bytová správa, s.r.o., Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota
Štatutárny orgán:
JUDr. Jozef Šimko – konateľ spoločnosti
IČO:
360 458 88
DIČ:
2020075475
IČO DPH:
SK2020075475
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Rimavská Sobota
Číslo účtu:
1452947953/0200
Zapísaná v obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka č.6849/S
( ďalej len odberateľ)

Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami článku VI. ods. 2 zmluvy o vykonávaní
čistiacich a upratovacích prác zo dňa 28.12.2011 sa dohodli na tomto dodatku č.2:
Čl. II.
Predmet dodatku
1 . Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie služieb čistenia a upratovania nebytových
spoločných priestorov v objekte Domu služieb na ul. Malohontskej v Rimavskej Sobote .
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote č. 23/2008 zo dňa
04.03.2008 a uznesenia č. 106/2011 zo dňa 14.09.2011 boli uvedené nebytové priestory
prenechané nájomnou
zmluvou do nájmu Mestskej bytovej správe, s.r.o. Rimavská
Sobota.
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2. Dodatok k zmluve sa uzatvára z dôvodu žiadosti dodávateľa o predĺženie zmluvy
o vykonaní čistiacich a upratovacích prác v Dome služieb na ul. Malohontskej
v Rimavskej Sobote na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014. Z toho dôvodu sa
v článku V. Osobitné ustanovenia ods. 1 vypúšťa a nahrádza nasledovným znením :
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2014 do 31.12.2014.
Čl. III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy o vykonávaní čistiacich a upratovacích prác, ktoré neboli
týmto dodatkom č.2 dotknuté zostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
dostane po jednom vyhotovení .
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle nájomcu v zmysle
príslušných ustanovení zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali , súhlasia s jeho obsahom a na znak
súhlasu ho dobromyseľne podpisujú.
V Rimavskej Sobote dňa

za dodávateľa:

za odberateľa :

...........................................
Marta Lásková

..............................................
JUDr. Jozef Šimko
konateľ spoločnosti

..............................................
JUDr. Zoltán Koós
poverený výkonný riaditeľ
spoločnosti
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