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Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát 
Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratisla ve, 
Prievozská 32 827 99 Bratislava 
v zastúpení: RNDr. Nadežda Machútová, ústredna riaditeľka 
IČO:    17331927 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000065105/8180 
  /ďalej len objednávateľ/ 
 
a 
 
  

P. DUSSMANN, s.r.o., Pri starej prachárni 14, 831 0 4  
Bratislava 
v zastúpení:   Monika Mattová, konateľka 
IČO:    31 368 000 
IČ pre DPH:   SK 2020453391 
Bankové spojenie:  1154742001/1111  

UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Spoločnosť s ručením obmedzeným je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I., oddiel Sro, vložka číslo:6603/B, deň zápisu 1.3.1994 
(ďalej ako zhotoviteľ) 
 
 
 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich zmenách „Zmluvy číslo GR/2011/005, uzavretá podľa 
Obchodného zákonníka o dodávke čistiacich a upratovacích prác“ v priestoroch“. 
 
 
Článok II. „Predmet plnenia“ sa mení: 
 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie komplexného čistenia a upratovania zhotoviteľom v 
nebytových priestoroch objektu Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Obranco v mieru 6, 080 
01 Prešov . Celková rozloha upratovacích a čistiacich prác sa mení z 337m2 na 302,9 m2 z toho: 
- 12 x kancelárie /rozloha spolu 250,9m2/, 
- chodby /rozloha spolu 52m2/.  
 
Rozsah a frekvencia vykonávania prác zostáva v aktuálnych miestnostiach nezmenená. 
 



 
 
 
Článok XI. „Cena dodávok prác a služieb“ sa mení: 
 
11.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za poskytnuté výkony podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy mesačný 
paušál stanovený v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov: 
 

Činnos ť bez DPH v € 20% DPH v € s DPH v € 

Upratovacie práce 96,6 19,32 115,92 
cena je stanovená na plochu 302,9 m2 

    

. 
 
 
Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia.  
 
Tento dodatok nadobúda účinnosť po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami dňom 01.07.2012. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa                                       V Bratislave dňa  
 
 
Za zhotoviteľa        Za objednávateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................         ........................................ 
Monika Mattová      RNDr. Nadežda Machútová 
konateľka        ústredná riaditeľka SOI 
 


