ACCRUAL, s.r.o.
Odbojárov 1958/14
026 01 Dolný Kubín

ACCRUAL S,R.O.

IČO: 446 610 45, DIČ: 2022775678

Dodatok č. 1 k zmluve
o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby a služby technika ochrany pred požiarmi
(v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov).

Čl. I

Zmluvné strany
1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ:

Oravská knižnica A. Habovštiaka,
Samuela Nováka č. 1763/2, 026 01 Dolný Kubín
Bankové spojenie: SLSP a. s. Dolný Kubín, č. ú.: 53960355/0900
IČO: 3614526

1.2. Dodávateľ:

ACCRUAL, s.r.o.
Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín

v zastúpení:

Ing. Ján Skubeň, Odbojárov 1958/14, 026 01 Dolný Kubín
Bankové spojenie: VÚB Dolný Kubín
č. ú.:
IČO: 44 661 045, DIČ:

Oprávnenia:

Bezpečtnostnotechnická služba:

BTS-0032/09

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce:

VVZ-0002/09-01.1

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku k zmluve o poskytovaní o bezpečnostnotechnickej službe
a služby

technika

ochrany

pred

požiarmi

uzavretej

dňa

1.4.2009

medzi

objednávateľom

a poskytovateľom (ďalej len „dodatok") v nasledovných bodoch:
V hlavičke zmluvy sa za slovo zmluva dopĺňa „o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby
a služby technika ochrany pred požiarmi číslo 090303" V nových dodatkoch sa bude ďalej uvádzať
nové číslo zmluvy. Nové číslo bude zároveň zákazníckym číslom.
Účtovné služby, bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi
e-mail: accrual@accrual.sk

www.accrual.sk

Tel.: 0918 484 445

ACCRUAL, s.r.o.
Odbojárov 1958/14
026 01 Dolný Kubín

ACCRUAL S.R.O.

IČO: 446 610 45, DIČ: 2022775678

Bod č.5 sa ruší úplne a nahrádza ho nasledovné znenie:
5. ODMENA DODÁVATEĽA
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za služby poskytnuté dodávateľom sa stanovuje mesačne
na

10,22 €

za výkon

služby

technika

požiarnej

ochrany

a 13,63

€ za výkon

bezpečnostnotechnickej služby, spolu 23,85 €. (Dodávateľ nie je platcom DPH.)
5.2. Informácie o cenách sú označené ako dôverné a vzťahuje

sa na ne ustanovenie §271,

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
5.3. Podkladom pre úhradu celkovej odmeny je daňový doklad - faktúra, so splatnosťou do 7 dní od
dňa jej doručenia.
5.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že poskytovateľ môže fakturovať penále za oneskorené
zaplatenie faktúry je 0,2% z dlžnej čiastky za každý 1 deň omeškania (denné úročenie). Úrok
bude súčasťou faktúry.
5.5. V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s platbou viac ako 14 dní, poskytovateľ je oprávnený
poslať 1 upomienku za neuhradenú platbu v hodnote 1,99 €.
Dodatok k zmluve je účinný k 1.7.2011
V Dolnom Kubíne, dňa 1.7.2011

objednávateľ

poskytovateľ

Účtovné služby, bezpečnosť práce, ochranapredpožiarmi
e-mail: accrual@accrual.sk

www.accrual.sk

Tel: 0918 484 445

