
Dodatok č. 2 
k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 30.12.2020 

uzatvorený podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo :
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Zápis v Obchodnom registri :
Konajúci prostredníctvom:
(ďalej len „Objednávateľ")

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Nám. M. R. Štefánika I, 955 01 Topoľčany 
44 818 378
SK2022854053
VUB. a.s. pobočka Topoľčany
SK67 0200 0000 0027 6124 5458
Okresný súd Nitra, oddiel : Sro, vložka č.: 2487 l/N
Mgr. Martin Bucko, konateľ

A

Poskytovateľ:
Sídlo:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:

Zastúpený:
(ďalej len ,, Poskytovateľ")

SEČANSKÝ s.r.o.
Ľudmily Podjavorinskej č. 438/15, 957 01 Bánovce 
nad Bebravou 
53 916 883 
2121524647
SLSP Bánovce nad Bebravou
SK75 0900 0000 0051 8124 3759
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: 
Sro, vložka číslo: 4213 l/R
Jakub Sečanský

Preambula

Dňa 30.12.2020 Objednávateľ a Poskytovateľ uzavreli Zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len 
„Zmluva“) predmetom ktorej je vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok 
vyhradených technických zariadení plynových v bytových domoch v správe správcu Mestské 
služby Topoľčany, s.r.o., odstraňovanie nedostatkov zistených počas vykonávania týchto 
odborných prehliadok a odborných skúšok, a odstraňovanie poruchových stavov nahlásených 
vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, v predmetných bytových domoch.
Predmetom revízie je spoločný NTL rozvod plynu v bytových domoch od hlavného uzáveru na 
vstupe do domu vrátene regulačnej rady, po jednotlivé hlavné uzávery byt



2. Predmet dodatku

2.1 Zmluvne strany sa v súlade s Článkom VIII. bod 3 Zmluvy o poskytovaní služieb 
zo dňa 30.12.2020 uzavretej podľa ustanovení §566 a nasl. Zákona č. 513/1991 
v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č.2

2.2 Na základe rozhodnutia daňového úradu Trenčín zo dňa 26.05.2022 číslo: 
101567233/2022 sa Poskytovateľ stal platcom DPH. Predmetom tohto Dodatku č.
2 je dohoda Zmluvných strán o nasledovnej zmene Článku IV. Cena na základe 
čoho sa mení článok IV. Cena pôvodnej Zmluvy a bude znieť nasledovne:

„Cena za poskytnutie služby je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená podľa 
Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
Cena Diela v celkovej výške 13,00 eur vrátane DPH za bytovú jednotku, slovom: trinásť 
eur 00/10(1 centov

Ceny pre činnosti spojené s odstraňovaním závažnejších nedostatkov zistených počas 
odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradených technických zariadení plynových ( 
nedostatky, ktoré nie je možné odstrániť počas OP a OS ) a poruchových stavov 
nahlásených vlastníkmi bytov a nebytových priestorov predmetných bytových domov, 
budú ocenené samostatne podľa cenníku poskytovateľa. ”

4. Záverečné ustanovenia

4.1 Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

4.2 Uzatvorenie tohto Dodatku č. 2 nemá a ani nemohlo mať vplyv na proces 
verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä 
princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

4.3 Tento Dodatok č. 2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha 
rovnakému právnemu režimu.

4.4 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých 
objednávateľ obdrží jedno (I) vyhotovenie a poskytovateľ obdrží jedno (1) 
vyhotovenie.

4.5 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv

4.6 Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú 
nezmenené.

4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpísaním 
prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na 
znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 2 pri plnom vedomí podpisujú.
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4.8 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 je:
a)Rozhodnutie daňového úradu Trenčín zo dňa 26.05.2022 číslo: 101567233/2022

V Topoľčanoch, dňa 1(?. ' N Bánovciach nad Bebravou, dňa 7Mv
Objednávateľ: Poskytovateľ:

Mestské služby I »l >• > a n s. s.r.o.
Mgr. Martin Bucko;
konateľ

SEČANSKÝ s.r.o.
Jakub Sečanský
konateľ
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