
 

 

 

 
                                         D o d a t o k   č. 1 
 

k  Zmluve o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov uzavretá podľa  

§ 51 Občianskeho zákonníka 

 

 

 

Poskytovateľ služieb: Základná škola, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves 

                zastúpená: Mgr. Alenou Ludányiovou, riaditeľkou školy 

                IČO: 35543922 

                                      DIČ: 2021637706 

                                      Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a s., Spišská Nová Ves 

                                      Číslo účtu : 7524986001/5600 

                                     /ďalej len poskytovateľ/ 

 

Odberateľ:              Centrum voľného času ADAM, Hutnícka 18, 052 01 Spišská Nová Ves 

                                     zastúpená riaditeľom: Mgr. Titusom Benkom 

                                     IČO: 00188000 

               DIČ: 2020718821 

                                     Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., Spišská Nová Ves 

                                     Číslo účtu: 7525145001/5600 

               /ďalej len odbetateľ/ 

 

 

 

 

1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy  

    o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov uzavretá podľa § 51         

    Občianskeho zákonníka zo dňa 30.10.2013 

      

  

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

Pôvodné znenie:  

 

1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán : 

a/ pri dodávaní tepla, elektrickej energie, vody a stočné 

b/ pri zabezpečovaní upratovacích prác  

vo vyčlenených nebytových priestoroch budovy na Hutníckej ulici č.18, súpisné číslo 3038, na 

parcele KN C 1440/2, k. ú.  Spišská Nová Ves 

 

Nové  znenie: 

 

1.   Predmetom zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán : 

a/ pri dodávaní tepla, elektrickej energie, vody a stočné vo vyčlenených nebytových priestoroch 

budovy na Hutníckej ulici č.18, súpisné číslo 3038, na parcele KN C 1440/2, k. ú.  Spišská 

Nová Ves 



 

 

Čl. II. 

Podmienky realizácie zmluvy 

 

 

Pôvodné znenie:  

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje k nepretržitému dodávaniu tepla, elektrickej energie , pitnej vody 

a odvádzaniu použitej vody kanalizáciou /ďalej len „vodné a stočné“/ 

2. Priestory uvedené v Čl. I nemajú samostatné meracie systémy objemových množstiev 

dodávanej elektrickej energie, tepla a vody. 

3. Náklady na spotrebu elektrickej energie , tepla, vody  budú  vypočítané na základe skutočných 

nákladov  fakturovaných dodávateľskou organizáciou v príslušnom období. 

4. Náklady na upratovanie a údržbu budú stanovené podľa osobitného predpisu, ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou  zmluvy. 

 

 

Nové  znenie:  

 

 

1.  Poskytovateľ sa zaväzuje k nepretržitému dodávaniu tepla, elektrickej energie , pitnej vody 

a odvádzaniu použitej vody kanalizáciou /ďalej len „vodné a stočné“/ 

2. Priestory uvedené v Čl. I nemajú samostatné meracie systémy objemových množstiev 

dodávanej elektrickej energie, tepla a vody. 

3. Náklady na spotrebu elektrickej energie , tepla, vody  budú  vypočítané na základe skutočných 

nákladov  fakturovaných dodávateľskou organizáciou v príslušnom období. 

 

 

 

 

 

 2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

 

 

Spišská Nová Ves,  dňa  31. 8. 2014 

 

 

 

 

 

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

Poskytovateľ služieb:                                                     Odberateľ: 

Mgr. Alena Ludányiová                                                 Mgr. Titus Benko 

riaditeľka školy                                                               riaditeľ CVC 

                                

 


