
Dodatok č. 5 k Zmluve o výkone správy 21/2019/SM 

 

 

Čl. I.  

Zmluvné strany 

1.1  

Obchodné meno: Mesto Snina 

sídlo:    Slovenská republika, 

069 01 Snina, Strojárska 2060/95 

IČO:    00 323 560 

DIČ:    2020794666 

IČ DPH:   SK2020794666 

Zastúpené  Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta 

Bankové spojenie:  Prima Banka a. s.,  

                                  č. ú. : 4205964004/5600 

                                    IBAN: SK93 5600 0000 0042 0596 4004  

/na strane jednej, ďalej v texte len „vlastník“/ 

 

1.2 

Obchodné meno:   Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 

sídlo:      Slovenská republika 

069 01 Snina, Budovateľská 2202/10 

IČO:      43904157 

DIČ:      2022508081 

IČ DPH:     SK2022508081 

Zastúpené:     Mgr. Jozef Ondik, konateľ 

Bankové spojenie:    ČSOB, a. s., pobočka Snina 

       SK98 7500 0000 0040 0585 7431 

/na strane druhej, ďalej v texte len „správca“/ 

 

/Vlastník a správca ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o výkone správy 21/2019/SM zo dňa 27.03.2019 

uzatvorenej podľa § 261 až 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

Čl. II. 

 

1. V Čl. VII ods. 1 Zmluvy o výkone správy 21/2019/SM zo dňa 27.03.2019 sa pôvodný text 

nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„(1) Cena za služby uvedené v Čl. II. a Čl. IV. tejto zmluvy je rámcová a bola stanovená 

dohodou zmluvných strán. Cena za celé plnenie zmluvy je 130 000,- € (slovom: 

stotridsaťtisíc eur) s DPH na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022.“  

 

 

 

 



Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o výkone správy 21/2019/SM zo dňa 27.03.2019 ostávajú 

nezmenené. 

2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

podľa § 47a ods. 2 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

dňom 01.01.2022. 

3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, tri (3) rovnopisy obdrží 

prenajímateľ, jeden (1) rovnopis obdrží nájomca. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali a potvrdzujú, že Dodatok je 

zrozumiteľný a určitý a vyjadrujú ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorený 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

     V Snine, dňa 20.12.2021      V Snine, dňa 20.12.2021 

 

 

     Za vlastníka:              Za správcu: 

 

 

 

 

 

 

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

            vlastník              správca 

Ing. Daniela Galandová              Mgr. Jozef Ondik 

primátorka mesta Snina        konateľ VPS Snina, s.r.o. 

 
 


