
DoDAToK č. 2
k Zmluve o poskytovaní vybraných činností ě.033lZl2012

(d'alej len ,, Dodatok č. 2")

uzatvorený medzi:

Obchodné meno: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Sídlo: Južné nábrežie 13,04219 Košice
V mene ktorého koná: lng. Róbert Ujpál, konatel'spoločnosti
tčo: 44 51B 684
lč DPH : SK2022722o75
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l., odd.Sro, vl.ó,22846N
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
čislo účtu (lBAN): sK72 0200 0000 0000 18507512
(d'alej aj,,dodávatel"')

a

Názov: Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
Sídlo: Budapeštianska ,1, Košice
V mene ktorého koná: Mgr. lveta Strukanová, riaditel'ka
lČo : 35 559 420
DlČ: 2021793048
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Čislo ričtu (lBAN): SK6B 5600 0000 0005 0932 2002
(d'alej aj,,objed návatel"' )

(d'alej aj ako ,,podnájomca", spolu s nájomcom aj ako ,,zmluvné strany')

Čtánok t.
preambula

Na základe Zmluvy o poskytovaní vybraných činností ó, 033lzl2012 (d'alej aj ,,Zmluva") poskytuje
dodávatel' pre objednávatel'a vybrané činnosti podla Čl. l ods.2,2 zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú uvedené v Článku ll, tohto dodatku vzhl'adom
k tomu, že sa zmluvné strany dohodli, že vybrané činnosti sa budú podl'a zmluvy poskytovat'aj v rámci
elokovaného pracoviska objed návatel'a.

ělánor ll.
predmet dodatku

Článor ll. sa dopíňa o ods. 2.4, ktorý znie:

Dodávatel' sa zavázuje zabezpečovat' pre objednávatel'a činnosti uvedené v čl. ll ods. 2,2 v
priestoroch Materskej školy na ulici Budapeštianska č. 1, Košice, ako aj v priestoroch elokovaného
pracoviska objednávatel'a na ulici Viedenská ó. 34, Košice,

lll.
závereéné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 2zostávďlú nezmenené,

Dodatok č. 2 je neoddelitel'nou súčast'ou Zmluvy.

Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktoných každá strana obdrží po dva rovnopisy.

Dodatok č. 2 nadobúda platnost' dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a úóinnost' dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle dodávatel'a www.bpmk.sk.

-l-



Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 2 zhodne prehlasujú, že obsah Dodatku č. 2 k Zmluve je
prejavom ich slobodnej avážnej vóle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

v košiciach dňa
-'3 -11- 2017

za dodávatel'a za objednávatel'a

lvera strukt
riaditel'kakonatel' spoločnosti
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.............,.. J.... r.....

lng. Róbírt Ulpál


