
Dodatok č. 1 
ku zmluve o výpožičke nebytových priestorov  na poskytovaniesociálnej služby  

 
 
Zmluvné strany 
 
Mesto Senica  
zastúpenéprimátoromIng.  Mgr.MartinomDžačovským 
sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 
IČO: 00 309 974 
DIČ: 2021039845 
bankové spojenie: SK78 5600 0000 0092 0051 6002, BIC: KOMASK2X  
v  ďalšomtexte   lenmesto 
 
Mestský podnik služieb spol. s r.o. 
zastúpený konateľom  Ing. Jánom Bachurom  
sídlo. Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica 
IČO: 31424287      DIČ: 2020376303 
IČ DPH: SK 2020376303  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
oddiel: Sro, vložka č. 143/T 
bankové spojenie: SK11 0200 0000 0000 1750 7182, BIC: SUBASKBX  
v  ďalšomtexte   lensprávca 
 
na strane jednej  
 
a 
 
Slovenský Červený kríž 
Územnýspolok Senica 
zastúpený PhDr. Miriam Madunickou, PhD, riaditeľkouúzemného  spolku 
sídlo: Kalinčiakova 1396/46, 905 01 Senica 
IČO: 00416002            DIČ: 2021087035 
bankové spojenie: SK05 0900 0000 0002 5413 4578, BIC: GIBASKBX 
v ďalšomtexte  len Červený kríž 
 
na stranedruhej 
 
 
Zmluvné strany uzavrelidňa23.08.2019zmluvu o výpožičke nebytových priestorov na 
poskytovaniesociálnej služby, predmetomktorej je nájomnebytových priestorov na prízemí  
v budove so súpisnýmčíslom 1379 na ul. Hurbanova v Senici. 
 
Na základe dohody zmluvnýchstránmenísapredmetnázmluva o výpožičkenasledovne:  
 
MenísačlánokČlánok V. Náklady spojené s užívanímpredmetuvýpožičky, ktorýznie: 
 
5.1Spotrebuelektrickej energie v predmetevýpožičky   bude uhrádzať Červený 
kríždodávateľovielektrickej energie   na základe zmluvy o dodávkeelektrickej energie na 
predmetnéodbernémiesto.  
Mestosazaväzujeposkytnúťsúčinnosť  v procese zmenyodberateľaelektrickej energie na 
predmetnéodbernémiesto.  
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5.2Preddavky na  ďalšie služby spojené s predmetomvýpožičky, ktorými sú  dodávka tepla,  pitnej 
vody a teplej vody bude uhrádzať Červený kríž správcovi asú dohodnuté v sume 1.200,00 €  
(slovomjedentisícdvesto eur) za kalendárny rok, z toho  preddavok na dodávku tepla  je v sume  
960,00 €, preddavok  na dodávku pitnej vody 120,00 € a  preddavok  na dodávku teplej úžitkovej vody 
120,00 €.   Po  skončení  kalendárneho  roka a  prijatí ročných zúčtovacích faktúr  za dodávky tepla  a  
vody, správcapredloží Červenému krížuzúčtovanie ročných  preddavkovýchplatieb, najneskôr do 31. 
mája  roka nasledujúceho po roku na ktorýsavzťahujú. 
5.3Preddavok na  služby  spojené s užívaním predmetu výpožičky je splatný v pravidelných   
kalendárnych  mesačných  splátkach, ktoré predstavujú 1/12 dohodnutej sumy, to znamená  100,00 €   
(slovom jednosto eur) na účet správcu vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
 
 
Ostatné články zmluvyzostávajúnezmenené. 
 
 
Dodatok č. 1 nadobúdaplatnosťdňom jeho podpísaniaobomizmluvnými stranami   a účinnosť 
01.01.2020  po  jeho predchádzajúcomzverejnení  na webovom sídle  mesta. 
Dodatokč.1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých  každý účastník obdrží jedno.  
Účastníci  zmluvyprehlasujú, že   dodatokč. 1  jeprejavomichslobodnej  a  vážnejvôle, jeho 
obsahu   porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahomdodatok č. 1 podpisujú. 
 
V Senici, dňa09.12.2019 
 
 
Mesto Senica      
Ing. Mgr. Martin Džačovský                                                   ………………………………… 
               primátor 
 
 
 
Mestský podnik služieb spol. s r.o. 
  Ing. Ján Bachura                                                            ................................................. 
     konateľ  
 
 
Slovenský Červený kríž 
Územnýspolok Senica 
 PhDr. Miriam Madunická, PhD.                                   ……………………………… 
riaditeľka 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 


