
Dodatok č. 1 
K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE                  

č. 46 / 2019  
uzatvorenej dňa 13.08.2019 podľa ust. § 269 ods. 2 s primeraným použitým ust. § 536 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov   
(ďalej aj len ako „Zmluva“) 

m e d z i : 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

  
Poskytovateľ  EG Trade s. r. o. 

Vladimíra Clementisa 214 
981 01 Hnúšta 

Obchodný register OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 34415/S 
IČO 51 726 874 
DIČ 
IČ DPH 

2120770960 
SK2120770960 

Bankové spojenie  
IBAN  
Štatutárny zástupca Viera Markusová, konateľ spoločnosti 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 

 

a 
 

Objednávateľ Záhradnícke a rekreačné služby 
Švermova 45 
974 01 Banská Bystrica 

IČO 00183075 
DIČ 2020459221 
IČ DPH Nie sme platitelia DPH 
Bankové spojenie Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN SK36 7500 0000 0040 1718 9020 
Štatutárny zástupca PhDr. Ivan Šabo 
 

Zriaďovacia listina zo dňa 24.06.1999 schválená Mestským zastupiteľstvom 24.06.1999. 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
(Objednávateľ a Dodávateľ spolu v ďalšom texte aj „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo 
„Zmluvná strana“) 
 
 

 
 



 
PREDMET DODATKU 

 
1. Predmetom tohto dodatku je objednanie prác naviac na základe cenníka uvedeného 

v Zmluve o poskytovaní služieb údržby verejnej zelene č. 49/2019.  
 

2. Práce naviac predstavujú vykonanie jesenného vyhrabávania tráv od listov vo výmere 
8 600 m2 v jednotkovej cene 0,24 Eur s DPH. Celková suma objednaných prác naviac 
je 2 064,00 EUR s DPH. 

 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany so zverejnením 
tejto zmluvy súhlasia. 

 
4. Ostatné ustanovenia obsiahnuté v predmetnej zmluve sa nemenia. 
 
5. Dodatok je vyhotovený v dvoch origináloch, pre každú zmluvnú stranu jeden rovnopis. 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa : 31.10.2019         
 
 
 

Za poskytovateľa:     Za objednávateľa:  
    

 
 
 

__________________________    ____________________________ 
       Viera Markusová                PhDr. Ivan Šabo 

 konateľ spoločnosti           riaditeľ 
EG Trade s. r. o.     Záhradnícke a rekreačné služby  
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