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Dodatok č.1 

k zmluve o dodávke médií a poskytovaní služieb 
(v ďalšom texte len „zmluva“) 

uzatvorená podľa ustanovení § 269 odsek 2 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Dodávateľ:      LINE-ar s.r.o.  

             Sídlo: Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou    

            IČO: 44207751 

 DIČ: 2022645504    

            IČ DPH: SK2022645504    

            Zastúpená: Jakub Soták, konateľ spoločnosti 

         Ing. Štefan Semko, konateľ spoločnosti 

            Bankové spojenie: VÚB a.s., Vranov nad Topľou, č.ú.: 2959252459/0200              

 

(v ďalšom texte len „dodávateľ“) 

 

Odberateľ:       SR - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove  
 Sídlo: Štúrova  7, 080 01 Prešov 

 IČO: 00 735 850 

 DIČ: 2020963956   

 Zastúpený: plk. JUDr. Jozef Seman, riaditeľ KR PZ v Prešove  

 Bank. spojenie: Štátna pokladnica 

 Číslo účtu:  7000193182/8180 

                       7000172963/8180 

  

(v ďalšom texte len „odberateľ“) 

 

      Z dôvodu stavebnej rekonštrukcie budovy obvodného úradu, súpisné číslo 5, postavenej na 

parcele č. 1514 - zastavané plochy o výmere 2110 m
2
 v katastrálnom území Vranov nad Topľou, 

predmetom ktorej je okrem iného aj zateplenie celej stavby a výmena okien, sa zmluvné strany 

v zmysle čl. VI. bod 2. dohodli na zmene a doplnení nasledujúcich článkov predmetnej zmluvy: 

 

Článok I. - Predmet poskytovaných služieb 

 

bod 5. sa nahrádza týmto znením:  

5. Odberateľ má na základe podnájomnej zmluvy v podnájme časť nebytových priestorov 

nehnuteľnosti – Budovy obvodného úradu uvedeného v čl. I. ods. 1. predmetnej zmluvy, a to nebytové 

priestory o celkovej podlahovej ploche 1.973,65 m², pozostávajúce z týchto miestností: 

 2. posch./A: č. dv. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, chodba, sklad, WC: 251,15 m² 

 2. posch./B: č. dv. 65, 66, 67, 68, chodba: 91,20 m²    

3. posch.: č. dv. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, chodba, sklad, WC: 240,35 m² 

4. posch./A: č. dv. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, chodba, sklad, WC: 240,35 m²   

4. posch./B: č. dv. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,  

113, 114, 115, 115A, 115B, 116, 117, chodba, WC: 451,40 m²     

 5. posch.: č. dv. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, chodba, sklady, WC: 240,35 m² 

 6. posch.: č. dv. 43, 44, 45, 46, 48, chodba, sklady, WC: 242,75 m² 

                 1. – 6. poschodie o celkovej podlahovej ploche: 1 757,55 m²                  

 Suterén: sklady č. dv. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 009, chodba: celková podlahová plocha 

      o výmere: 216,10 m² 
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Článok II. – Cena a úhrada za poskytnuté služby 

 
bod 2. sa nahrádza týmto znením:  

 
2. Zmluvné strany sa dohodli na tejto výške mesačných preddavkových  platieb za opakované dodanie 

za média a služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nebytového priestoru, a ktoré bude 

dodávateľ zabezpečovať pre odberateľa: 

 
Dodávka tepla.......................................................  1209,05 EUR bez DPH 

Dodávka elektrickej energie (4. posch./B)..............    179,55 EUR bez DPH 

Dodávka studenej vody, vodné a stočné.................    126,32 EUR bez DPH 

Prevádzka a údržba výťahov......................................     27,07 EUR bez DPH 

 
bod 4. sa nahrádza týmto znením: 

4. Zmluvné strany sa dohodli na tejto výške mesačnej paušálnej platby za službu, ktorej poskytovanie 

je spojené s užívaním nebytového priestoru, a ktoré bude dodávateľ zabezpečovať pre odberateľa: 

 

Správa a údržba nehnuteľnosti ...............................    113,69 EUR bez DPH  

 

bod 5. sa nahrádza týmto znením: 

5. Odberateľ je povinný uhrádzať platby za opakované dodávky za dodávané média a poskytované 

služby vo forme mesačných platieb na základe faktúry od dodávateľa vystavenej do 5. dňa 

nasledujúceho mesiaca, so splatnosťou 21 dní od doručenia faktúry, na účet číslo 2959252459/0200, 

vedený v VÚB, a.s., ktorého majiteľom je dodávateľ. Celková výška mesačných platieb za opakované 

dodanie je 1.655,68 EUR bez DPH. 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a platia v pôvodnom  znení. 

 

Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke médií a poskytovaní služieb nadobúda platnosť dňom podpísania 

oboma zmluvnými stranami a účinnosť 01.03.2011 a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  

 

Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke médií a poskytovaní služieb je vyhotovený v štyroch identických 

vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  dve vyhotovenia. 

 

Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, že tento dodatok bol 

uzatvorený slobodne, vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, sú si vedomí svojich 

práv i záväzkov a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú. 

 

Vo Vranove nad Topľou dňa 18.02.2011   V Prešove dňa  

 

Dodávateľ:                Odberateľ:  

  

 

 

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

 LINE-ar s.r.o.                                                   SR-Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove  

             Jakub Soták                               plk. JUDr. Jozef Seman 

       konateľ spoločnosti                                                                 riaditeľ KR  PZ v Prešove 

                     

                                                                                       

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

              LINE-ar s.r.o. 

       Ing. Ľuboslav Semko  

        konateľ spoločnosti 


