
 
Dodatok č. 5 

ku Zmluve o dielo pre zabezpečenie opráv a údržby pre 
 Mestský podnik služieb spol. s r.o. zo dňa 29.12.2003, v znení  dodatku  č.4 

 
uzatvorený  podľa § 536 a nasl. zákona. č. 513/91 Zb. – Obchodný zákonník,  medzi účastníkmi 

   
Dodávateľ:              Bytservis – UM, spol. s r.o. 
                                Robotnícka 56, 901 01 Senica 
                                Registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
                                Oddiel: Sro, vložka číslo: 272/T 
                                IČO:  34101918  
                                DIČ: 2020377117            IČ DPH: SK2020377117 
                                zastúpený  Ing. Ľubomír Urban , konateľ 
                                (ďalej len Dodávateľ) 
 
Odberateľ:             Mestský podnik služieb  spol. s r.o. 
                               Hviezdoslavova 477 
                               Registrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
                               Oddiel: Sro, vložka číslo: 143/T 
                               IČO:  31424287  
                               DIČ: 2020376303            IČ DPH: SK20203776303 
                               zastúpený  Ing.Ján Bachura, konateľ . 
                               (ďalej len Odberateľ) 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovení Zmluvy o dielo pre zabezpečenie opráv a údržby pre 
Mestský podnik služieb spol. s r.o. zo dňa 29.12.2003, platnej v znení dodatku č.4 (ďalej len Zmluva). 
 
Článok  IV. Cena plnení sa mení a platí v tomto znení: 
 
1.  Cena plnení  je stanovená dohodou  podľa Zákona č.18/1996 Zb. o cenách v platnom znení následovne:        
 
a.  Cena plnení podľa  článku I., odst.1 Zmluvy  pre výkon prác na odstránení havárií sa stanovuje  

z hodnoty vynaložených materiálových nákladov + z hodinovej sadzby 13,50  € / bez DPH / za výkon 
realizovaných prác. 

b.  Pre práce  vykonávané v zdraviu škodlivom prostredí / kanalizácie, práce v šachtách a podzemných 
rozvodoch, vo výškach, v uzatvorených nádobách, pre práce s kyselinami/ z sa stanovuje  
z hodnoty vynaložených materiálových nákladov + z hodinovej sadzby 13,50  € / bez DPH / za výkon 
realizovaných prác 

c.  Cena  za  výkon držania hotovostnej a havarijnej služby  sa  stanovuje  na 187,00 € / bez DPH /  za 
kalendárny mesiac u bytového fondu Mesta Senica v starostlivosti Odberateľa a 21,91 € /bez DPH/ u 
nebytových priestorov  deklarovaných v článku I, odsek 3. Zmluvy. 

d.  Dodávateľ sa zaväzuje, že ku dňu nadobudnutia účinnosti tohoto dodatku predloží Odberateľovi zoznam 
prác, výkonov a služieb rozšírený o množstvo normohodín  práce potrebných na ich realizáciu 
v štandartných podmienkach ich vykonávania. 

 
2.  Platby sa vykonajú na základe faktúr dodávateľa, vystavených podľa jednotlivých prevádzok Odberateľa. 

Objednávateľ  sa  zaväzuje  uhrádzať faktúrované finančné čiastky podľa dohodnutých termínov 
splatnosti faktúr, ktoré zmluvné strany dohodli na 14 dní. 

3.  V osobitných prípadoch môže poskytnúť Odberateľ Dodávateľovi finančnú platbu predom. 
4.  Vytyčovanie inžinierskych sietí a zaobstaranie rozkopávkových povolení zabezpečuje Objednávateľ, 

v osobitných prípadoch po vzájomnej dohode Dodávateľ. 
 



Dodatok  č.5   ku    Zmluve    nadobúda     účinnosť    prvým   kalendárnym   dňom   nasledujúcim   po  jeho  
zverejnení  na webovom sídle Objednávateľa. 
Obe zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok podpisujú slobodne a bez nátlaku, súhlasia s jeho znením a  
na znak súhlasu dodatok podpisujú.  
Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 
Dodatok č.5 k Zmluve  je  vyhotovený  vo dvoch  rovnopisoch  s  platnosťou  originálu, jeden rovnopis  
je určený pre Dodávateľa a jeden pre Objednávateľa. 
 
V Senici, dňa 05.02.2020                                                                 V Senici, dňa 05.02.2020 
 
Mestský podnik služieb spol. s r.o.                                                   Bytservis – UM, spol. s r.o.  
 
 
 
            Ing. Ján Bachura                                              Ing. Ľubomír Urban  
          konateľ spoločnosti                                                                           konateľ spoločnosti  
  
  


