
                        Spr.63/11                                          

DODATOK č. 2  
                                      k Zmluve o poskytovaní čistiacich a upratovacích  služieb 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods.2 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

                                                             

                                                 ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Odberateľ:  Okresný súd Považská Bystrica, Štúrova 1/2, 017 33 Považská 

Bystrica 

       Zastúpený:           JUDr. Helena Loduhová, predsedníčka okresného súdu                                                                       

       Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

       Číslo účtu: 7000160882/8180 

       IČO: 00 165 794 

       IČ DPH  :                   nie je platcom  

       DIČ :                          202 0712320 
      ( ďalej len – odberateľ ) 

 

1.2. Dodávateľ:         IB   REIN, s. r. o., Líščie nivy 6, 821 08 Bratislava      

       Zastúpený:         Ing. Iveta Bachratá, konateľ spoločnosti  

                                                                                     

       Bankové spojenie:     Tatra Banka    

       Číslo účtu: 2628852662/1100 

        IČO:                          35896582 

       IČ DPH: 2021864515 

       Registrácia:                Obchodný  register Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 32781/B 
      ( ďalej len – dodávateľ ) 

 

zmluvné strany sa dohodli v zmysle čl.10 bod 10.3.  uzavretej Zmluvy o poskytovaní 

čistiacich a upratovacích služieb Spr. č 165/10 zo dňa 19. 02. 2010 na uzavretí Dodatku č. 2 

k zmluve z dôvodu zvýšenia ceny upratovacích prác o vyššiu DPH, ktorá sa mení z 19 % na 

20% v zmysle zákona č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. Z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Dodatok sa povinne 

zverejňuje a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so 

zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa  mení a dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. v znení nesk. 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 

Článok IV. CENA DIELA  

 

4.1. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších    

        predpisov,   sa    zmluvné   strany   dohodli, že   odberateľ  zaplatí  dodávateľovi   za    

        predmet tejto zmluvy nasledovnú cenu: 

       

        Celková  cena za poskytnutie pravidelných čistiacich a upratovacích služieb : 

        - Cena za jeden m2 na mesiac bez DPH    :                         0,51 €  

                                                   s 20 % DPH    :                         0,612 € 

        - Cena za jeden mesiac           bez DPH     :                     953,70 €  

                                                  s 20 % DPH    :                    1144,44 € 

      

       - Cena za tepovanie koberca za jeden m2  bez DPH   :          0,30 € 

                                                                       s 20 % DPH   :         0,36 €                                               

   

       -  Cena za umývanie jedného m2 okna      bez DPH    :         0,60 €  



                                                                    s 20 %  DPH   :         0,72 € 

       

        - Cena za čistenie m2 po stav. prácach       bez DPH   :         0,80 € 

                                                                       s 20 % DPH   :         0,96 €                                               

 

 

Ostatné ustanovenie zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny. 

 

Dodávateľ si uplatní zvýšenú DPH prvý krát vo faktúre za dodanie upratovacích služieb za 

mesiac január 2011.  

 

 

  V Považskej Bystrici dňa  ....................................  

 

 

 

 

 Odberateľ:       Dodávateľ: 

 Okresný súd Považská Bystrica                IB REIN, s. r. o.  

 

              

 

............................................       ........................................... 

JUDr. Helena Loduhová                                                          Ing. Iveta Bachratá         

predsedníčka okresného súdu         konateľ spoločnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


