
DODATOK č. 1 

K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č.  8/2021 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 s primeraným použitým ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej aj len ako „Zmluva“) 

m e d z i : 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

  

Poskytovateľ služby: REZIDENCIE SERVIS, s.r.o. 

Tajov 328 

976 34 

Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, Vložka č.: 19437/S 

Oddiel: sro 

IČO 45 979 375 

DIČ 

IČ DPH 

2023162174 

SK2023162174 

Bankové spojenie VÚB banka, a.s. 

IBAN  

Štatutárny zástupca Jaromír Midriak, konateľ 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

     a 

 

Objednávateľ: Záhradnícke a rekreačné služby 

Švermova 45 

974 01 Banská Bystrica 

IČO 00183075 

DIČ 2020459221 

IČ DPH Nie sme platitelia DPH 

Bankové spojenie Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN SK36 7500 0000 0040 1718 9020 

Štatutárny zástupca PhDr. Ivan Šabo 
 

Zriaďovacia listina zo dňa 24.06.1999 schválená Mestským zastupiteľstvom 24.06.1999. 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

(Objednávateľ a Dodávateľ spolu v ďalšom texte aj „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo 
„Zmluvná strana“)  

 

 
 

 

 



PREDMET DODATKU 

 
 

1. Predmetom tohto dodatku je úprava výmery kosieb (Príloha č. 1), nakoľko ešte nedošlo 
k vyčerpaniu finančného limitu objednávateľa. 

2. Jednotková cena za 1 m2 kosenia ostáva nezmenená. 

3. S uzavretím dodatku k Zmluve o poskytovaní služieb č. 8/2021 súhlasia obe zmluvné strany. 
Tento dodatok je platný dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na webovom sídle objednávateľa. 
Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 

4. Ostatné ustanovenia obsiahnuté v predmetnej zmluve sa nemenia. 

5. Dodatok je vyhotovený v dvoch origináloch, pre každú zmluvnú stranu jeden rovnopis. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 06.10.2021 

 

 

 

Za poskytovateľa služby:    Za objednávateľa:  
    

 

 

 

__________________________    ____________________________ 

         Jaromír Midriak                PhDr. Ivan Šabo 
           konateľ                riaditeľ 

              RESIDENCIE SERVIS, s.r.o.              Záhradnícke a rekreačné služby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1:  Výmery kosieb 

 

 

KOSENIE Výmera spolu 

Kosenie rovinatých plôch bytových 
domov 

112 475 m2 

Kosenie svahovitých plôch bytových 
domov 

113 801 m2 

Kosenie extenzívnych plôch 123 724 m2 

 350 000 m2 

      

 

 

 


