
Dodatok č. 1  k zmluve o zabezpečovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 
Objednávateľ:    Základná škola s materskou školou 
Sídlo:     Veľká Lehota č.433, 966 41 Veľká Lehota 
Zastúpený:    Mgr. Soňa Vozárová – riaditeľka školy 
IČO:     37888561  
DIČ:     2021673192  
IČ DPH:    NIE JE PLATCOM DPH 
 
a 
  
Poskytovateľ:    RB-BTS, spol. s.r.o. 
Sídlo:     J. Donča 2004/4, 960 01 Zvolen 
Zastúpený:    Ing. Roman Bystriansky - konateľ 
IČO:     48202371 
DIČ:     2120091435 
IČ DPH:    SK2120091435 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu:    SK67 0900 0000 0050 7290 5282 
 

Čl. 1 

Predmet dodatku 

Predmet dodatku je zmena výšky mesačnej platby za vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.  

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom č. 1 (ďalej len „dodatok“) sa mení Čl.III t. j. cena 

vykonávaných prác a to nasledovne: 

Zmluvná cena za plnenie predmetu zmluvy o zabezpečovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi je stanovená vo výške  50 eur bez DPH mesačne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

Tento dodatok je vyhotovený dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnosťou originálu, pričom 

každá zo zmluvných strán dostane k dispozícií jeden (1) rovnopis tohto dodatku.  

 

Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú spôsobilé vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať 

práva a brať na seba povinnosti v plnom rozsahu, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že tento 

Dodatok podpisujú na základe vlastného rozhodnutia, bez tiesne a nátlaku. Zmluvné strany ďalej 

prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne 

určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si tento Dodatok pozorne prečítali, jeho 

obsahu porozumeli a na dôkaz toho ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi osoby, oprávnené 

konať v mene každej zmluvnej strany. 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.  

 

 

 

Vo Veľkej Lehote, dňa 27.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

.................................       ................................. 
       Objednávateľ               Poskytovateľ 


