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Dodatok č. 1 

Zmluva o výkone  činností  pre zabezpečenie ochrany pred 
požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany 

životného prostredia a civilnej ochrany 
č. 04/2010 

(ďalej len „zmluva o výkone  činností OPP, BOZP, OŽP a CO “) 

uzavretá podľa § 536 a nasl. 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

1. Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ:    ORAVSKÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO            
                             ul. ČK 62/30             
                               029 01 Námestovo 

1.2. Štatutárny zástupca:   Ing. Mária Šišková, MPH  

1.3. IČO:          00634875 

DIČ:    2020573434 

             IČ DPH :              SK2020573434 
              

1.4. Dodávateľ:   PYROKOMPLEX s.r.o. 

     Vodárenská 5505/5 

     028 01  Námestovo 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Balcerčík  Štefan –  konateľ spoločnosti  

IČO:     36421901 

IČ DPH:    SK2021904027 

 

V súlade s článkom 10. Záverečné ustanovenia, ods. 10.4 zmluvy na základe vzájomnej 
dohody zmluvných strán sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne: 
 

 7.1. Cena zmluvných činností a služieb je za: 

za periodický výkon technika BOZP,OPP, OŽP a CO 1 x 1 mesiac v sume 165,00 EUR 

(Slovom: stošesťdesiatpäť eur). Ceny sú dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty (DPH). 

K cenám sa pripočíta DPH v sadzbe platnej podľa všeobecne záväzných predpisov v deň 

zdaniteľného plnenia. 

         8.2  Dodávateľovi vzniká právo fakturovať: 

cenu za periodický výkon, ktorý je predmetom tejto zmluvy po výkone  1 x 1 mesiac vo výške 

165,00 EUR  za výkon zmluvných činností podľa ods.7.1    

8.6  Dodávateľovi vzniká právo fakturovať cenu za periodický výkon aj v prípade odmietnutia 

výkonu zo strany odberateľa 

  

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 
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3. Tento dodatok sa týmto stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, je vyhotovený v dvoch 

origináloch, pričom každá zo strán dostane jeden originál. 

 

 

 

V Námestove, dňa   V Námestove, dňa  

 

 

Mgr. Štefan Balcerčík  Ing. Mária Šišková, MPH  

spoločnosti  riaditeľka 

             PYROKOMPLEX, s. r. o.  ORAVSKÁ POLIKLINIKA  

  NÁMESTOVO    

 


