DODATOK č. 5
k Zmluve o výkone správy zo dňa 2.1.2008
uzavretej medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.12.2008, Dodatku č. 2
zo dňa 20.4.2009, Dodatku č. 3 zo dňa 22.6.2010 a Dodatku č. 4 zo dňa 29.9.2010
(ďalej len „zmluva“)
Čl. I
1. Vlastník nehnuteľného a hnuteľného majetku:
Mesto Svit
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „vlastník")

Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta
Všeobecná úverová banka, a.s., exp. Svit
2724865551/0200
00326607
2021212754

2.Správca nehnuteľného a hnuteľného majetku:
BYTOVÝ PODNIK SVIT, s r.o.
Sídlo
Štúrova 275/87, 059 21 Svit
Štatutárny zástupca:
Ing. Ingrid Korenková, konateľka
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
36816949
DIČ:
IČDPH:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 18971/P
(ďalej len „správca")
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle čl. VI ods. 6.2 Zmluvy, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva
Mesta Svit č. 89/2011 zo dňa 26.5.2011, na Dodatku č. 5 k Zmluve v tomto znení:

Čl. II
Čl. III Zmluvy Cena a platobné podmienky sa mení takto:
1.
2.

Bod 3.2.2 sa zo Zmluvy vypúšťa. Body 3.2.3 a 3.2.4 Zmluvy sa číslujú ako body 3.2.2 a 3.2.3.
Bod 3.3.2 sa zo Zmluvy vypúšťa. Body 3.3.3 a 3.3.4 Zmluvy sa číslujú ako body 3.3.2 a 3.3.3.
Čl. III

Čl. IV bod 4.1 Zmluvy Platobné podmienky sa mení takto:
„4.1
Zmluvné strany sa dohodli, že správca vystaví vlastníkovi faktúry na úhradu služieb špecifikovaných
v čl. III tejto zmluvy v termíne najneskôr do 14. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.“
Čl. IV
1.
„307

V prílohe č. 1 Zmluvy – Súpis nehnuteľného majetku mesta Svit pre výkon správy, sa vypúšťa text:
Rehabilitačné stredisko (Plaváreň)“

2.
V prílohe č. 2 Zmluvy – Drobný majetok sa vypúšťajú: celá strana 4 a strana 5 (Drobný majetok
stredisko 07 – Rehabilitačné stredisko).

-23.
V prílohe č. 2 Zmluvy – Ostatný majetok sa vypúšťa na stranách 2,3,4 inventúrny zoznam ostatného
majetku Stredisko: 07 Rehabilitačné stredisko (plav.).
4.

Príloha č. 3 a Príloha č. 4 Zmluvy sa zo zmluvy vypúšťajú.

Čl. V
1.
Ostatné ustanovenia zmluvy Dodatkom č. 5 nezmenené, zostávajú v platnosti.
2.
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3.
Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zo zmluvných
strán.
4.
Tento dodatok je platný a dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný od 1.7.2011.
5.
Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe slobodnej vôle, dodatok nebol
uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali, porozumeli mu a na znak
súhlasu ho podpisujú.

Vo Svite dňa 24.6.2011

signed
------------------------------------------------PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor Mesta Svit

Vo Svite dňa 24.6.2011

signed
-----------------------------------------------Ing. Ingrid Korenková
konateľka BYTOVÝ PODNIK SVIT, s r.o.

