
Dodatok é. I 
k Zm luve o ubytovaní Č. 1/20 l l zo dIia 17. 05. 20 l l 

U7..atvorenej medzi: 
zaSlllpen)'11l : 
Bankové spojenie: 
Numerický kód: 
Císlo účtu: 
IČO: 
DiČ : 

I-IlaVll)In bansk)'11l úradom 
Ing. Ivanom $)'korol11. zúst. predsedu úradu 
Státna pokladnicfI 
8180 
7000061841 
31780270 
2021001444 

(ďalej len .. ubyto\;Jter·') 

il 

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Peter Kúkclčí\... 
Datum narodenia: 
Čislo OP: 
Trvale b~1om: Dunajská 2758/36. Spišsk,í Nová Ves 
Adresa zamesmá\'atera: Hlavn) bansk)' úrad. Kallllllcrhofskoi 25. Banská Štia\ nica 
(ďalej len "ubyloVan)") 

Čl. I. 

ľ)'11110 dodatkom sa meni článok V. bod 5 Zmluvy o ubytovani. ktor)' znie takto: 

5. Ubytovaný uhrádza ubyto"né ubyto\ merO\ i ll1("sacnc formou zrážok 1.0 mzdy na účel 
Ub)'tO\'3ICra \eden) \' Sl<ilnej pokladnici. ~íslo ÚČIU: 700006184118180 na \'ariabiln~' 
s\'l1lbol 5020. 
Úhrada ubytovného za mesiac 0 1/2012 bude L.mL.cná \ o V) plate 7..3 mesiac január 2012. 

V prípade nepredvídateľn)'ch prekážok (d lhodobá PN) ub)'tovan)' uhradí ubytovné 
prevodom z účtu ubytovaného na účet ubytovateľa na vyššie uvedené Č. úč t u a VS. 

Zmluvne strany sa dohodli. že pre prípad omeškania s úhradou ubytovné ho podľa tejto 
zmluvy je ubytúvan)' povinn~' uhradil Ub)10vateľo\ i zmluvnú pokutu \'0 \ )'ške 0,5 % za 
každ)' aj začal)' deil omeškania z dlžnej sum) . 

Č l . II. 

1. V ostatných čast i ach ostávajú ustanovenia Lmlll\'Y o ubytovaní zo dila 17.05.2011 
nezmcncnr,; v platnosti, 

2. Dodatok Č. I k Zmluvc o llbytovaní je V) hotovcn~ \' st) roch rovnopisoch. z ktor~'ch 

jedcn obdrl:í ubytovan)' a 3 zostá\ajú LI ubytovateľa. 
3. Dodatok Č. 1 k ZmlU\e o ubytovaní Č. 1/2011 nadobúda platnost podpísaním 

obidvomi zmluvn)'mi stranami a účinnost' dilom nasledujúcim po jej L.verejneni na 
webovej stránke povinnej osob). 
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