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Dodatok č. 1 k 
ZMLUVE  O  POSKYTOVANÍ  SLUŽIEB zo dňa 30.6.2017 

 
 
Objednávateľ:   
Správa majetku Sereď, s.r.o. 
Sídlo: Nám. republiky, 1176/10, 926 01 Sereď 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28462/T 
zastúpená: Mgr. Ing. Daniela Vargová, konateľka 
IČO: 46439 773 
DIČ: 282000 6002  
IČ DPH: SK 282000 6002  
IBAN: SK88 0900 0000 0050 2219 7572 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Poskytovateľ: 
TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o. 
Sídlo: Vážska 1876/36, 926 01 Sereď 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 34080/T  
v zastúpení: PhDr. Patrik Hipp , riaditeľ, štatutárny zástupca                                                                                                                                                                                                                                 
IČO: 37 986 856   
DIČ: 2022367138 
IBAN: SK76 0900 0000 0002 0248 1770 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
(spolu aj „zmluvné strany“ 
 

uzatvárajú  

po vzájomnej dohode Dodatok č. 1 k  ZMLUVE  O  POSKYTOVANÍ  SLUŽIEB zo 
dňa 30.6.2017 v nasledovnom znení: 
 
V článku I. Základné ustanovenia a predmet zmluvy sa mení  bod č. 1 nasledovne: 

1. Poskytovateľ na základe dojednaných podmienok v tejto zmluve sa zaväzuje 
vykonávať čistiace a upratovacie služby na adrese objednávateľa - areál 
Futbalového štadióna, Športová ul., 926 01 Sereď  podľa nasledovnej 
špecifikácie:  
• jedenkrát do týždňa, spravidla každý utorok, v období od 1.4. do 31.11. 

kalendárneho roka, t.j. 8 mesiacov v kalendárnom roku. 
 
V článku III. Dohoda o cene  a  platobné podmienky sa dopĺňa bod 3. s nasledovným znením: 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v období od 1.11. do 31.11. bude úhrada za 
vykonané služby alikvótna, podľa počtu skutočne vykonaných týždňov v danom 
mesiaci.  
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V článku IV. Termín plnenia a výpovedná doba sa mení bod č. 1 nasledovne: 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.07.2017  do 31.11.2018. 

 
 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a stáva sa účinným 
nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Povinnosť zverejniť 
dodatok vyplýva z ustanovenia §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v platnom znení.  

Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto dodatku sa zhoduje so súhlasnými, slobodnými a 
vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že tento dodatok neuzavreli v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dodatok  prečítali, jeho obsahu porozumeli, na 
znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.  

Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, po 
jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 

V ostatnom zostáva Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30.6.2017 nezmenená. 

 
 
V Seredi dňa 5.10.2017 
 
 
 
Objednávateľ:     Poskytovateľ: 
Správa majetku Sereď, s.r.o.                           TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o. 
Mgr.Ing. Daniela Vargová, konateľka  PhDr. Patrik Hipp, riaditeľ 
        štatutárny zástupca 
  
 
...................................................   ...................................................... 
 
 
 
 
 
 


