
 

Dodatok č. 1  

k Zmluve o službách č 4/2019 
 
Zmluvné strany:  

1. M&M BN s.r.o. 

956 55 Veľké Chlievany č. 92 

IČO: 52 007 375 

konajúca prostredníctvom: MUDr. Mária Bašková, konateľ 

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín  

oddiel: Sro, vložka číslo: 37218/R 

(ďalej len:  prenajímateľ) 

a 

 

2. Centrum pre deti a rodiny Trenčín 

Jilemnického 40 

911 01 Trenčín 

IČO: 00 182 486  

konajúca prostredníctvom: Mgr. Iveta Izraelová, riaditeľka 

(ďalej len:  nájomca) 
 

 

Prenajímateľ a nájomca  /ďalej zmluvné strany/ sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1                       

k Zmluve o službách č. 4/2019 zo dňa 29.01.2019  

 

   

Článok I.   Predmet poskytovaných služieb Dodatku č. I 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:  

Článok 1 Predmet poskytovania služieb sa mení nasledovne: 

 

 

1. Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi okrem nájomného aj náhradu za služby vo 

výške 85,- EUR s DPH. V službách je zahrnutá spotreba  - elektrickej energie, vodného a 

stočného, spotreba dodávky tepla, pripojenie k internetu, upratovanie spoločných 

priestorov a strážna služba,  ktorých poskytovanie je spojené s užívaním nebytového 

priestoru (poskytované služby). Pri ročnom zúčtovaní energií nebudú nájomcovi  účtované 

žiadne ďalšie poplatky. 

  

 

 

     Článok II.  

    Záverečné ustanovenia Dodatku č. II 

 

1. Tento dodatok č. 1 sa stáva platným dňom jej podpísania, účinný  je dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.  

 

 



2. Dodatok č 1 zaniká dňom zrušenia nájomnej zmluvy č. 3/2019 k nebytovým priestorom, 

najneskôr k dátumu  30.11.2022. 

 

3. Tento dodatok č. 1 predstavuje slobodnú, určitú a vážnu vôľu zmluvných strán, čo 

zmluvné strany potvrdzujú podpisom zmluvy. 

 

4. Dodatok č. 1  sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov platných na území 

Slovenskej republiky. 

 

5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4  rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá  

     zmluvná strana obdrží po 2  rovnopisy. 

 

 

 

V Bánovciach nad Bebravou 

12. 05. 2022 

 

 

 

 

 

 

             MUDr. Mária Bašková                                                      Mgr. Iveta Izraelová 

konateľka  M&M BN s.r.o.                                              riaditeľka CDR Trenčín 

                  za prenajímateľa                                                                  za nájomcu 

 

 


