
Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo a o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 14.12.2017 

medzi:

1. obchodné meno: 

sídlo: 

IČO: 

DIČ:

IČ DPH:

Beztech, s.r.o.

Marhuľová ulica 1273/5, 900 42 Miloslavov

35 856 793

2021725662

SK2021725662

bankové spoj.: Tatra banka, a.s., č. ú.: 262 281 8228/1100

zastúpená štatutárnym zástupcom:

Ing. Juraj Dragúň, konateľ 

(v ďalšom texte iba „Dodávateľ“)

2. obchodné meno 

sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH: 

bankové spoj.: 

IBAN:

Obec Miloslavov

Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov 

00304948 

2020622182 

nie je platcom 

VUB a.s.

SK58 0200 0000 0028 4551 4758
zastúpená štatutárnym zástupcom:

Milan Baďanský, starosta obce 

(v ďalšom texte iba „Objednávateľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a o 

poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 14.12.2017 (ďalej len „zmluva“) v tomto znení:

I.

1. Bod 2.1 v Článku II nazvanom Povinnosti dodávateľa sa v časti - Zoznam prevádzok 
Objednávateľa, v ktorých Dodávateľ zabezpečí služby v zmysle tejto Zmluvy, mení 
nasledovne:

„Zoznam prevádzok Objednávateľa, v ktorých Dodávateľ zabezpečí služby v zmysle 
tejto Zmluvy:

,í •



Zoznam prevádzok Objednávateľa, v ktorých Dodávateľ zabezpečí služby 
v zmysle tejto Zmluvy:

Súpisné číslo pare. číslo názov počet zamestnancov
25 355/5 Komunitné centrum

70 zamestnancov

87 218/2 Materská škola - Alžbetin Dvor
181 298/2,4 Obecný úrad
193 1/1 Materská škola - Miloslavov
243 102/2 Kultúrny dom Miloslavov
261 432/3 Dom smútku - Alžbetin Dvor
262 113/2 Dom smútku - Miloslavov
404 1/2 Nájomný bytový dom - Miloslavov
999 286/24 Nájomný bytový dom - Alžbetin Dvor

1374 275/20 Rekreačno-športový areál
Zberný dvor

II.

1. Bod 4.1 v článku IV nazvanom Odplata sa mení suma odplaty, znenie bude 
nasledovné: „Zmluvné strany sa dohodli a Objednávateľ sa zaväzuje platiť 
Dodávateľovi za plnenie predmetu Zmluvy odplatu vo výške 180,- EUR, slovom 
stoosemdesiat eur, mesačne bez DPH (v ďalšom texte iba „Odplata“). K Odplate 
bude fakturovaná DPH vo výške v zmysle príslušných právnych predpisov platných 
v čase fakturácie“.

III.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti bezo zmeny.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto Dodatku č.l
oboma zmluvnými stranami.

3. Tento Dodatok č.l je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 
účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku č. 1.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým 
prejavom ich slobodne a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho 
pripájajú svoje podpisy.

Ing. Juraj Dragúň, konateľ Milan Baďanský, starosta obce

Beztech, s.r.o.
Milc^íavov 1273 

900 42 Miloslavov 
IČOr 35856793. lC DPH: SK2G21725662
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