
Dodatok č. I 
k Zmteve o poskytovaní služieb 

uzatvorený v zmysle článku V. ods. 4 Zmluvy o poskytovaní služieb 

Poskytovateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, konateľ spoločnosti 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
IČO: 31609651 IČ DPH: SK2020479714 
Bankové spojenie Tatra banka, a.s., pobočka Žiar nad Hronom, 
Číslo účtu; 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, 
Oddiel Sro, Vložka číslo 2034/S 
(ďalej len ako „poskytovateľ") 

Objednávateľ: Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
Štatutárny orgán: Jozef Tomčáni, konateľ spoločnosti 
Sídlo: A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom, 
Číslo účtu: 
IČO: 36618357, IČ DPH SK2020065421 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, 
oddiel Sro, vložka číslo 8378/S 
(ďalej len ako „objednávateľ") 

Článok 1. 
Predmet dodatku 

1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.12.2011 Zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len ako „Zmluva 
o poskytovaní služieb"), z titulu ktorej poskytovateľ za podmienok stanovených predmetnou zmluvou 
poskytuje objednávateľovi za účelom zabezpečenia tréningov a súťaží plaveckého klubu objednávateľa vo 
vyhradenom čase plavecký bazén. 

2) Zmluvné strany sa v súlade s čl. V. ods. 4 Zmluvy o poskytovaní služieb dohodli na zmene Zmluvy 
o poskytovaní služieb, špecifikovanej v ods. 3) tohto článku. 

3) Článok IV. ods. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb (Doba trvania zmluvy) sa mení nasledovne: 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu u r č i t ú a to počnúc dňom jej účinnosti do 31.12.2013. 

Článok 2. 
Záverečné ustanovenia 

1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb zostávajú nezmenené. 

2) Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovo'm sídle poskytovateľa. 
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3) Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží poskytovateľ a jeden 
rovnopis obdrží objednávateľ. 

4) Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, bol nimi schválený a na znak súhlasu ho 
vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku plne zodpovedá ich 
skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez omylu, bez akéhokoľvek 
psychického alebo fyzického nátlaku. 

V Žiari nad Hronom, dňa V Žiari nad Hronom, dňa ?./.:..&.:..2012 
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Mgr. PeterAntal 
konateľ spoločnosti 
TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

Jozef Tomčáni 
konateľ spoločnosti 
Mestský športový klub 
Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
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