
Dodatok č. 1 
k 

Servisnej zmluve č. SZ_18_220 

Objednávateľ: Základná škola Jarovnice 192 
so sídlo: Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 
IČO:36158119 
DIČ:2021383618 
IČDPH:SK2021383518 
vo veciach zmluvných: Mgr. Mária Pavlíková. riaditeľka školy 
bankové spojenie: VÚB a.s. Sabinov 
IBAN: SK78 0200 0000 0016 3472 6254 
(ďalej len ako "OBJEDNÁVATEĽ") 

a 

Poskytovateľ: Výťahy servis s. r. o. 
so sídlom: Viedenská cesta 3, 851 01 Bratislava 
IČO: 51 265 371 
DIČ:2120657275 
IČDPH:SK2120657275 
zapísaná v OR OS: Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 124867/B 
štatutárny orgán: Ľubomír Blažíček, konateľ 
telefón: 02 4445 6025 
e-mail: servis@vytahyservis.sk 
bankové spojenie: Tatra banka. a.s. 
IBAN: SK19 1100 0000 0029 4805 0837 
(ďalej len .POSKYTOVATEĽ") 

ČI. I 
Predmet dodatku 

1. Predmetom tohto Dodatku je úprava ceny diela dohodnutej v Článku III. Servisnej zmluvy 
uzatvorenej dňa 19.09.2016. ktorej výšku si zmluvné strany podľa Článku IV bodu 6. dohodli 
upraviť v súlade s výškou inflácie oznámenej Slovenským štatistickým úradom 
2. Podľa potvrdenia Štatistického úradu Slovenskej republiky zo dňa 13.01.2023 miera 
inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 2022 v priemere 12.8 %. a preto 
v súlade s touto mierou sa mení Článok III Servisnej zmluvy nasledovne: 

Cena za dielo a fakturácia - polročný paušál 239,00 € bez DPH. 

a) v pracovné dni počas pracovnej doby (do 15.30 hod.): 40,- EUR (štyridsať eur) za jednu 
odpracovanú hodinu; 
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b) v pracovné dni po pracovnej dobe (po 15.30 hod.), ako aj v soboty, nedele a počas 
štátnych sviatkov: 80,- EUR (osemdesiat eur) za jednu odpracovanú hodinu; 

c) doprava za 1 kilometer: 0,92 EUR (deväťdesiatdvacentov); 
d) diagnostika poruchy: 25,- EUR (dvadsaťpäť eur); 
(ďalej len „CENY OPRÁV"). 

Poskytovateľ bude fakturovať polročne. Faktúra je splatná do 14 dní bezhotovostným prevodom 
na účet poskytovateľa. 

3. Poskytovateľ zmenil sídlo spoločnosti. Nové sídlo: Viedenská cesta 3. 851 01 Bratislava, 
čo je zároveň aj korešpondenčná adresa 

4. Všetky ostatné ustanovenia ZMLUVY, sú týmto Dodatokom nedotknuté, ostávajú 
nezmenené a naďalej v platnosti. 

ČI. II 
Záverečné ustanovenie 

1. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom 07.02.2023. 

Prílohy: 
Príloha č. 1: Zoznam zariadení a cena. 

V Jarovniciach. dňa 30.01.2023 V Bratislave, dňa 30.01 2023 




