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Dodatok č. 1 
 k Rámcovej zmluve o poskytnutí služby  

zo dňa 7.1.2019 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 
 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: mesto Sereď  
v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi, primátorom mesta  
Adresa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
IBAN: SK 74 0900 0000 0002 0350 5156 
IČO: 306169  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Dodávateľ: Správa majetku Sereď, s.r.o.  
v zastúpení: Ing. Karol Andrášik, konateľ 
Adresa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  
IBAN: SK 88 0900 0000 0050 2219 7572 
IČO: 46439773 
(ďalej len „dodávateľ“) 
 
spolu aj „zmluvné strany“ 
 
uzatvárajú po vzájomnej dohode Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytnutí služby zo dňa 
7.1.2019 v nasledovnom znení: 
 
1. V Čl. 6 ods. 2 a 3  sa menia a znejú nasledovne: 

„ 2. Jednotková cena za odborné práce je stanovená dohodou zmluvných strán: 
Základ dane  11,00 EUR / hod. 
DPH     2,20 EUR / hod. 
--------------------------------------------------- 
Cena spolu   13,20 EUR / hod. 
3. Ceny za materiál budú fakturované spolu s odbornými prácami v súlade s Čl. 4 bod 6.“ 

 
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a stáva sa 

účinným nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovom sídle prenajímateľa. 
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.  
 

3. 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 
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nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dodatok  prečítali, jeho obsahu 
porozumeli, na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. 

 
4. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, po 

jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 
 

5. V ostatnom zostáva Rámcová zmluva o poskytnutí služby zo dňa 7.1.2019 nezmenená. 

 
 
V Seredi dňa  31.7.2019 
 
 
 
    Ing. Martin Tomčányi                                                         Ing. Karol Andrášik 
        primátor mesta                                                        konateľ Správa majetku Sereď, s.r.o.           
 
 
 
..........................................                                                    ....................................... 
    za objednávateľa                                                                       za dodávateľa             
 
 
 
    
 
       
 
 
 


