Dodatok č.1
k zmluve o dodávke médií a poskytovaní služieb
(v ďalšom texte len „zmluva“)
uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:
Dodávateľ:

LINE-ar s.r.o.
Sídlo: Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 44 207 751
IČ DPH: SK2022645504
Zastúpená: Jakubom Sotákom, konateľom spoločnosti
Ing. Ľuboslav Semkom, konateľom spoločnosti
Bankové spojenie: VÚB a.s., Vranov nad Topľou, č.ú.: 2659252459/0200
(v ďalšom texte len „dodávateľ“)

Odberateľ:

Krajský úrad životného prostredia Prešov
Sídlo: Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
IČO: 37 937 944
Zastúpený: Mgr. Juraj Hurný, prednosta úradu
(v ďalšom texte len „odberateľ“)

Zmluvné strany konajúc v súlade s článkom VI. bod 2 a súvisiacich ustanovení Zmluvy
o dodávke médií a poskytovaní služieb z 31. 03. 2010 ( ďalej len „Zmluva“) v súvislosti
s podnájmom časti nehnuteľnosti – Budovy obvodného úradu vo Vranove nad Topľou na
základe zmluvy o podnájme nebytových priestorov uzatvorenej medzi spoločnosťou LINEcentrum s.r.o. ako nájomcom a odberateľom ako podnájomcom sa dohodli na Dodatku č. 1
k Zmluve takto:
Článok I. – Predmet poskytovaných služieb bod 6. sa nahrádza týmto znením:
6. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje k dodávke nasledujúcich médií súvisiacich
s týmto užívaním:
a) Dodávka tepla
b) Dodávka elektrickej energie
c) Dodávka pitnej vody (ďalej v texte vodné) , stočné a odvádzanie
dažďovej vody
ako aj k poskytovaniu nasledujúcich služieb súvisiacich s týmto užívaním:
a) Domovnícka služba
b) Oprava a údržba spoločných prevádzkových priestorov
c) Údržba výťahov
d) Administratívna správa nehnuteľnosti
e) Upratovacie služby
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Článok II. – Cena a úhrada za poskytnuté služby bod 6. sa nahrádza týmto
znením:
6. Odberateľ je povinný uhrádzať platby za dodávané média a poskytované služby na
základe zálohových faktúr ktoré budú k poslednému dňu príslušného mesiaca
vyúčtované faktúrou za opakované dodanie. Výška mesačných platieb sa stanoví
ako 1/12 predpokladanej ročnej úhrady za dodávku týchto médií a služieb
a príslušnej DPH.
Výška mesačných platieb stanovených touto zmluvou:
Dodávka tepla.....................................................................326,96 EUR
Dodávka elektrickej energie............................................... 91,28 EUR
Vodné, stočné, odvádzanie zrážkovej vody......................... 14,94 EUR
Poskytované služby:
Domovnícka služba.............................................................. 67,90 EUR
Údržba spoločných prevádzkových priestorov.................... 67,90 EUR
Údržba výťahov...................................................................15,77 EUR
Administratívna správa nehnuteľnosti................................. 63,09 EUR
Upratovacie služby............................................................. 60,00 EUR
Špecifikácia upratovacích služieb je v prílohe č. 1 tohto dodatku k zmluve o dodávke
médií a poskytovaní služieb.
Výška mesačných platieb predstavuje konečnú sumu s DPH.
Článok II. – Cena a úhrada za poskytnuté služby bod 10. sa nahrádza týmto
znením:
10. Dodávateľ je povinný jedenkrát ročne urobiť vyúčtovanie prijatých platieb za
opakované dodanie a skutočnej spotreby médií a poskytovaných služieb
stanovenej pomernou časťou v súlade s článkom II. ods. 2 a 4. a vyčísliť prípadnú
výšku nedoplatku alebo preplatku s výnimkou upratovacích služieb, ktorých výška
mesačných platieb je zároveň konečnou cenou s DPH za poskytnutie týchto
služieb.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok je uzatvorený na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jeho
podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle zákona č. 546/2010
Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
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4. 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 21.02.2011

Dodávateľ:

Odberateľ:

...................................................
LINE-ar s.r.o.
Jakub Soták
konateľ spoločnosti

...................................................
Krajský úrad životného
prostredia Prešov
Mgr. Juraj Hurný, prednosta

...................................................
LINE-ar s.r.o.
Ing. Ľuboslav Semko
konateľ spoločnosti
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Príloha č. 1
k zmluve o dodávke médií a poskytovaní služieb
Upratovanie priestorov KÚŽP v Prešove pre OÚŽP Vranov n. T., Nám. slobody 5
v špecifikácii:
Kancelárske plochy
186,97 m2
Upratovanie kancelárskych priestorov:
- vysávanie prachu z kobercov a čalúneného nábytku- 1x týždenne
-

utieranie prachu z odkladacích plôch nábytku, parapetných dosiek, kvetinových
a iných stolíkov, ktoré sú v dosahu upratovačky- denne

-

zametanie a umývanie podlahy pri keramických podlahových krytinách a krytinách
z PVC -denne

-

vynášanie odpadkových košov -denne

-

2 x ročne umývanie okien

Dodávateľ bude upratovacie a čistiace služby realizovať v kancelárskych priestoroch
v pracovných dňoch v pracovnom čase, v ostatných priestoroch v mimopracovnom čase.
Celkový mesačný náklad na upratovacie a čistiace služby t. j. za 186,97 m2 predstavuje
sumu 50,00 Eur mesačne bez DPH + 20% DPH 10,00. Celková suma vrátane DPH je 60,00
Eur.
Dodávateľ:
Odberateľ:

...................................................
LINE-ar s.r.o.
životného
Jakub Soták
Konateľ spoločnosti

...................................................
Krajský úrad
prostredia Prešov
Mgr. Juraj Hurný, prednosta

...................................................
LINE-ar s.r.o.
Ing. Ľuboslav Semko
konateľ spoločnosti
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