
č. 48/2019/RSM D1 2021 

D O D A T O K  č. 1  
k Zmluve o poskytovaní služieb č. 48/2019/RSM, zo  dňa 08.03.2019, uzatvorená v zmysle § 269 

ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi 
zmluvnými stranami :   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Čl I. 
Zmluvné strany 

 
1/   Objednávateľ :   Mesto Dubnica nad Váhom  

Sídlo:                 Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpené:     Mgr. et Mgr. Petrom Wolfom  primátorom mesta 
Zodpovedný pracovník objednávateľa:  

 Mgr. Monika Michalíková, odb.ref.SM , č.t. 0918 117 052 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.         
IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
IČO:                       00 317 209 
DIČ: 2021339276 

 ( ďalej ako objednávateľ ) 
 
 a 

 
2/   Dodávateľ:        TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.   

Sídlo:                 Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Zastúpený:                Mgr. Vladimíra Klačanská, konateľka  spoločnosti  
     Ing. Tomáš Truchlý, konateľ spoločnosti  
Zodpovedný pracovník dodávateľa:  

  
Bankové spojenie: VÚB, a. s.  
IBAN: SK75 0200 0000 0035 6870 7555 
IČO:                      36 312 941 
DIČ:                         2020115592  

      Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,Odd.:Sro,Vložka.č.:12038/R 
     ( ďalej ako dodávateľ ) 
 

Čl. II. 
Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytovaní služby č. 48/2019/RSM, zo dňa 
08.03.2019 na zabezpečovanie verejno-prospešných služieb “Udržiavanie čistoty na 
mestských komunikáciách, chodníkoch a verejných priestranstvách v meste Dubnica 
nad Váhom a mestskej časti Prejta”, zo dňa 08.03.2019, sa mení nasledovne: 
 
v Článku IV. – Spôsob plnenia predmetu zmluvy, sa v ods. I. A) dopĺňa etapa VI. 
v znení:  
VI. čistenie november/december – doplnkové očistenie MK, chodníkov a spevnených 

plôch v celom meste a mestskej časti, v prípade nevykonania v etape V. čistenie 
september/október – lehota trvania prác max. 40 dní. Lokality v pasportizácii budú 
dohodnuté medzi objednávateľom a dodávateľom, vždy podľa potreby. Pri VI. čistení, 
bude dodávateľ práce vykonávať postupne v etapách v jednotlivých lokalitách mesta, tak 
ako sú určené v pasportizácii. Prioritou je vyčistenie lokalít I., a II.,  (hlavné trasy), 
vyčistenie ostatných lokalít dodávateľ vykoná postupne, po vykonaní obhliadky a dohode 
s objednávateľom v závislosti od dôležitosti a akútnosti zaradenia do harmonogramu a 
podmienok a pripravenosti lokality na vykonanie prác.  
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Čl. III 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služby č. č. 48/2019/RSM, zo dňa 08.03.2019  

zostávajú nezmenené. 
2. Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho 

obsahom ho vlastnoručne podpísali. 
3. Tento dodatok č. 1 je napísaný v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dve 

vyhotovenia sú pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre dodávateľa.  
4. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok k zmluve uzatvárajú slobodne, vážne 

a dobrovoľne.  
5. Dodatok č. 1 k zmluve č. č. 48/2019/RSM, zo dňa 08.03.2019, nadobúda platnosť dňom 

jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po 
dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa 12.11.2021 .              V Dubnici nad Váhom, dňa   12.11.2021 
   
              Za objednávateľa :                                             Za  dodávateľa :    
 
 
 
 
 
  
 
.........................................                                             .................................................. 

Mgr. et Mgr. Peter Wolf     Mgr. Vladimíra Klačanská  
   primátor mesta                                                             konateľ  spoločnosti   

 
 
 
 

    ...................…….......................... 
                     Ing. Tomáš Truchlý 
        konateľ spoločnosti  
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