
Dodatok č.2 
k zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb, ktorá bola 

uzatvorená podľa § 269 a násl. Obchodného zákonníka a dodatku č. 1 
Zmluvné strany 

Objednávateľ 

Názov 
Adresa 
Zastúpený 

Bankové spojenie 
Číslo účtu 
IČO 
DIČ 
Chránený objekt 

Cl. L 
Zmluvné strany 

Obvodný úrad Svidník 
Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník 
MVDr. Bohumilom Kačmárom, prednostom 
(ďalej len ,.objednávateľ") 

Štátna pokladnica 
7000299032/8180 
42077672 
2020785283 
Administratívna budova Obvodného úradu Svidník 
Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník 
(ďalej len „objednávateľ") 

Poskvtovateľ 

Názov 
Adresa 
Zastúpená 

Bankové spojenie 
Číslo účtu 
IČO 
DIČ 

Monika Šmajdová DROBČEK 
Ľ. Štúra 441/7, 089 01 Svidník 
Monikou Šmajdovou 
živnostníčka 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
0621179947/0900 
43587518 
1044726683 

(ďalej len „poskytovateľ") 

Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmene zmluvy o poskytovaní upratovacích a čistiacich 
služieb, ktorá bola uzatvorená podľa § 269 a násl. Obchodného zákonníka : 

1. Mení sa „Článok II - Predmet zmluvy" takto : 

Predmetom tohto dodatku sú upratovacie práce v objekte Obvodného úradu Svidník 
o celkovej podlahovej ploche : 1595,80 m2 podľa podrobnej špecifikácie služieb 
z hľadiska vecného i časového plnenia, uvedenej v Harmonograme upratovacích 
a čistiacich služieb podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 
zmluvy na vykonanie upratovacích a čistiacich služieb. 
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Vo Svidníku, 17.02.2011 

Objednávateľ: Poskytovateľ: 

Monika Šmajdová 
živnostník 

Príloha č. 1 

2. Merní sa „ bod 1. - Článku III. - Cena za služby" , takto : 

Cena za bežné upratovanie : 

Celková mesačná cena : 1595,80 m2 x 0,5643 € / m 2 = 900,51 € 

Slovom : deväťsto eur a päťdesiatjeden centov 

3. Ostatné časti uvedenej zmluvy a dodatku č. 1 zostávajú nezmenené. 

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.03.2010. 

5. Tento dodatok bol vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží po 2 vyhotovenia. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom súhlasia, neuzavreli ho v tiesni a ani 
za nevýhodných podmienok a na znak toho ho podpisujú. 


