
Dodatok č. 2  

k Zmluve o poskytovaní upratovacích služieb (ďalej len „zmluva") zo dňa 

15.10.2019 (ďalej len „dodatok č. 2")  

uzatvorenú medzi:  

  

Odberateľ:  

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 835 01 Bratislava  

V zastúpení: Mgr. Janette Motlová 

IČO: 00681385 DIČ: 2020796415   

Bank. Spojenie: Štátna pokladnica   

Číslo účtu: IBAN SK12 8180 0000 0070 0063 0127   

  

Zhotoviteľ:  

 Vanda Ňuňuková, Markova 3 851 01 Bratislava  

 IČO: 40224431 DIČ: 1025734281 IČ DPH: Nie je platcom DPH  

Bank. Spojenie: VÚB Bratislava   

Číslo účtu: IBAN SK09 0200 0000 0013 7401 5455   

Zapísaný: Obvodný úrad Bratislava V. V živnostenskom registri pod číslom A 1697/92  

  

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve uzatvorenej dňa  

15.10.2019 v tomto znení:  

Čl.4  Cena a platobné podmienky sa mení nasledovne:  

4.1 Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zák.č.18/1996 Zb. zák. o cenách v platnom znení vo výške: 550,- Eur za mesiac.  

Poskytovateľ nie je platcom DPH. 

 

 



Príloha č.1 sa mení nasledovne: 

Doplnenie zoznamu miestnosti v prílohe č.1. 

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s Covid – 19 sa zoznam prác upravuje nasledovne: 

- Zvýšená intenzita upratovania na 3x týždenne 

- Dezinfekcia kancelárií- kľučky dverí, madlá, stoly, stoličky, páky k vodovodným 

batériám, okenné kľučky – 3x týždenne 

- Dezinfekcia spoločných priestorov – zasadacie miestnosti, po realizácii školení alebo 

iných hromadných stretnutiach Národného Projektu „Štandardizáciou systému 

poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ 

Príloha č.1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.2. 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.  

Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník 

tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.2.  

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 2  je zrozumiteľným a určitým prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 

ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.  

  

  

V Bratislave 28.09. 2020           V Bratislave 28.09.2020  

  

  

......................................                                                           ..........................................  

          Odberateľ                                                                       Poskytovateľ   

  

 

 

 

 

 



 

Príloha č.1 

 

Zoznam prác: 

- Vysávanie kancelárií na 2NP č.: 108, 110, 116, 117, 118, 118a, 118b, 119, 120, 121, 

122, 123, 124, 127, 129, 130, 132 

- Utieranie prachu v kanceláriách – stoly, komody, poličky 

- Umývanie umývadiel v kanceláriách 

- Zvýšená intenzita upratovania na 3x týždenne spojená s dezinfekciou 

- Dezinfekcia kancelárií- kľučky dverí, madlá, stoly, stoličky, páky k vodovodným 

batériám, okenné kľučky  - 3x týždenne 

- Dezinfekcia spoločných priestorov – zasadacie miestnosti, po realizácii školení alebo 

iných hromadných stretnutiach Národného Projektu „Štandardizáciou systému 

poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ 

 

 


