
D o d a t o k č. 3 
k 

Zmluve o používaní krytej plavárne a jej zariadení 

uzatvorená medzi 

Teehnleísó služby Žiar n ad Hrono. 
spol. s r. o. 

Poskytovateľ: 

Objednávateľ: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Ziar nad Hronom, spol. s r. o. 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, konateľ spoločnosti 
IČO: 31609651, DIC: 2020479714 
IČ DPH: SK2020479714 
Bankové spojenie Slovenská SDoriteľňa, 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. 

Vladimír Loučičan - Masérskv salón HELIOS 
Miesto podnikania: Jiráskova 1 . 35 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 40395201 
Zapísaná v Živnostenskom registri pri Obvodnom úrade Banská Bystrica, 
Číslo živnostenského registra: 613-3176 
Tel. +42 

1. Zmluvné strany dňa 19.02.2008 uzatvorili Zmluvu o používaní krytej plavárne a jej zariadení, 
v znení dodatkov č. 1-2 (ďalej len „Zmluva "), na základe ktorej dal poskytovateľ do užívania 
objednávateľovi masérske zariadenia, nachádzajúce sa v priestoroch stavby vedenej ako 
Krytá plaváreň, súp. č. 508, postavenej na CKN parcele č. 531/11 v katastrálnom území Žiar 
nad Hronom, na ul. M. Chrásteka, zapísanej na LV 1136. 

II. 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku 5. Poplatok poskytovateľa bod 5.1. 
nasledovne: 

5.1. Platba za výkon masérskej činnosti objednávateľa počas akcie „RELAX PRE ŽENY" 
bude 3,50 € za každú vykonanú masáž počas predmetnej akcie. 

III. 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené. 
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňa 01.09. 2012 nie však 

skôr ako dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom 
znení a ďalších súvisiacich právnych predpisov. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnocenných rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy obdrží 
poskytovateľ a dva rovnopisy 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 .S'Jlí...20\2. 

Poskytovateľ: ^ ^ c i m SLUŽBY Objednávateľ: 
á l A R NAD HRONOM epo\ • 59 r. o. 

. A. Dubčeka 45 ^ 

Mgr. Peter Antal 
konateľ spoločnosti 
TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 

.V. 
Vladimír Loučičan- Masérsky salón HELIOS 

Dodatok k Zmluve vypracovala: Ing. Silvia Mesiariková 


