Dodatok č. I
k Zmluve o ubytovaní č. 2/20 II zo

uzatvorenej medzi:

I-Ilavl1)'111 banským úradom

7..astlJpenfm :

JUDr. Ing. Petrom
Statna pokladnica

Bankové spojenie:
Numerický kód:
Císlo úctu:

ltO:

Kúkclčíkol1l.

dňa

17.05.20 II

predsedom úradu

8180
7000061841
3 I 780270
2021001444

DiČ:
(d"alej len .. ubytovateľ"' )

a
M!;!1l0 a priezvisko:
Dátum narodenia:

Ing. Ivan S)'kora

Císla OP:
Trvale bytom:
Trieda SNP 1532/32. Banská Bystrica
Adresa zamestnávateľa: Hl avný bansk)' úrad. Kammerhoťská 25. Banská Štiavnica
(ďalej len .. ubYlovanf")

C·1. I.
Týmto dodatkom sa mení

č l ánok

V. bod 5 Zmluv)' o ubytovaní. ktorý znie takIO:

5. Ubytovaný uhrádza ubytovné ubytovateľovi mesačne formou zrážok zo mzdy na účel
ubytovateľa vedený v Státnej pokladnici. čislo ÚČIU: 7000061841 /8180 na va ri abilll)'
symbol 3032.
Úhrada ubytovného za mesiac 01 /2011 bude zrazená vo vyplate za mesiac január :W 12.

V pripade nepredvídateľných prekäžok (dlhodobá PN) ubytovaný uhradi ubytovné
prevodom z učtu ubytovaného n3 učet ubytovateľa na vyššie uvedené Č. účtu no VS.
Zmluvné strany sa dohodli. že pre prípad omeSkania s úhradou ubytovného podľa Il!jlO
zmluvy je ubytovan~' povinn)' uhradiť ubytovatcľO\'i zmluvnú pokutu vo vyške 0,5 %1 za
kazd)' aj začatý deti omeškania z dlžnej SUIll}.

(I. II.
1. V ostatn)'ch častiach ostávajú ustano\'enia Zmlu\'y o ubytovaní zo dJla 17. 05. 2011
nezmenene v platnosti.
2. Dodatok Č. l k Zmluve o ubytovaní je vyhotoveny \' štyroch rovnopisoc h. z ktor)'ch
jeden obdrží ubytovan)' a 3 zostávajú u ubytovateľa.
3. Dodatok Č. 1 k Zmluve o ubytovani Č. 21201 [ nadobúda platnosť podpísaním
obidvomi zmluvnými stranami a UčiIlIlOSt" dňom nasledujúcim po jej zverej není na
webovej strúnke povinnej osoby.

V Banskej Štiavnici. dňa 02. 02. 2012
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