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DODATOK Č. 1  

K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

starostlivosti o verejnú zeleň, služieb na úseku miestnych komunikácií a ostatných 

služieb na území mesta Senica  

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „Dodatok č. 1“)  

medzi zmluvnými stranami: 

1./ Objednávateľ:   Mesto Senica  

sídlo:     Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica  

IČO:     00309974  

DIČ:     2021039845 

v mene ktorého koná:   Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor  

bankové spojenie: 

názov banky:     

číslo účtu (v tvare IBAN):   

Kontaktná osoba oprávnená   Ing. Ivan Šteffek, vedúci Oddelenia výstavby, živ.  

konať vo veciach technických:  prostredia, dopravy a reg. rozvoja  

Email:       

Tel.č.:       

(ďalej ako „Objednávateľ“ alebo „Mesto Senica“) 

a 

 

2./ Dodávateľ:    Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.   

sídlo:     Štefánikova 1318/69A, 905 01 Senica   

IČO:     53478495 

DIČ:      2121384705  

IČ DPH:    nie je platcom DPH 

registrovaný:     Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,  

           Číslo vložky: 48142/T 

v mene ktorého koná:   Ing. Nora Černáčková, konateľ 

bankové spojenie: 

názov banky:     

číslo účtu (v tvare IBAN):   

Email:       

Tel.č.:       

(ďalej len „Dodávateľ“) 

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“) 
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v súlade s § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nasledovnom znení dňa 30.12.2021, 

ktorá nadobudla účinnosť 01.01.2022 a ktorej predmetom bol záväzok Dodávateľa dodať 

Objednávateľovi riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade 

s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa služby 

v rozsahu bližšie špecifikovanom v Článku I. bode 1.2 tejto zmluvy (starostlivosť o verejnú 

zeleň, služby na úseku miestnych komunikácií, ostatné služby) a záväzok Objednávateľa 

zaplatiť Dodávateľovi za riadne a včas poskytnuté služby odplatu za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve (ďalej ako „Zmluva“).  

 

Zmluvné strany sa v zmysle Článku II. bodu 2.1 Zmluvy dohodli, že miesto poskytovania 

služieb starostlivosti o záhony a výsadby je bližšie určené Prílohou  č. 1 - Záhony mesta 

Senica, miesto poskytovania služieb kosenia trávnatých plôch je bližšie určené Prílohou  č. 2 

- Trávnaté plochy – centrum mesta Senica a Sotina, miesto poskytovania služieb hrabania 

lístia je bližšie určené Prílohou  č. 3 - Parkové plochy mesta Senica. V súlade s Článkom 

VIII. bodom 8.4 Zmluvy sú Príloha  č. 1 - Záhony mesta Senica, Príloha  č. 2 - Trávnaté 

plochy – centrum mesta Senica a Sotina, Príloha  č. 3 - Parkové plochy mesta Senica 

neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

Článok I. 

Predmet Dodatku č. 1 

 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Príloha  č. 1 - Záhony mesta Senica, Príloha  

č. 2 - Trávnaté plochy – centrum mesta Senica a Sotina, Príloha  č. 3 - Parkové 

plochy mesta Senica. 

1.2 Nové znenie  Prílohy  č. 1 - Záhony mesta Senica, Prílohy  č. 2 - Trávnaté plochy – 

centrum mesta Senica a Sotina, Prílohy  č. 3 - Parkové plochy mesta Senica je 

prílohou tohto Dodatku č. 1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 

1.3 Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom č. 1 nezmenené. 
 

 

Článok II.  

Záverečné ustanovenia  

  

2.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými 

stranami a účinnosť 01.03.2022 po jeho predchádzajúcom zverejnení na webovom 

sídle Objednávateľa a Dodávateľa. 

2.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 

2 vyhotovenia a Dodávateľ obdrží 2 vyhotovenia. 

2.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nové znenie:   

- Prílohy č. 1: Záhony mesta Senica 

- Prílohy č. 2: Trávnaté plochy – centrum mesta Senica a Sotina 

- Prílohy č. 3: Parkové plochy mesta Senica. 
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2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 dôsledne prečítali, jeho 

obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy 

sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú 

oprávnené k podpisu Dodatku č. 1 a na znak súhlasu ho podpísali.   

 

V Senici ............................    V Senici ............................ 

 

Objednávateľ:                                                     Dodávateľ:                    

 

                                                                                                                                                                                      

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

Mesto Senica                                                  Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. 

  Ing. Mgr. Martin Džačovský                    Ing. Nora Černáčková   

                primátor                                 konateľ                                    

  


