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DODATOK č. 1 

Ku Zmluve o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb 
 
 
 

Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ:  Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

 Zastúpený:   Ing. Martin Turčan 
 IČO:  00002895 
 DIČ:   2020801508 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 Číslo účtu:  7000060275/8180 
 (ďalej len „objednávateľ“) 

 
 

2. Dodávateľ:  TREZOR SLOVAKIA, s.r.o., 
 Sídlo:   Bakossova 60, 974 01  Banská Bystrica 
 Zastúpený:  Slavka Maninová, konateľka spoločnosti 
 Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, 

vl. č. 5242/S 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Banská Bystrica 
Číslo účtu:  0300105584/0900 
IČO:   36 028 738 
DIČ:   2020092140 
IČ DPH:  SK2020092140 
Číslo licencie:  PS 000261 
(ďalej len „poskytovateľ“) 

 
 
 
 
 

  
Preambula  

 

1.   Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle článku III. Ods. 5. „Zmluvy o poskytovaní súkromných 
bezpečnostných služieb“ tento Dodatok č. 1 ku zmluve na základe prehodnotenia potreby 
služieb zo strany SZ ÚV SR.  

 
 

I. 
Predmet zmluvy  

 

1.1. V článku III. Predmet zmluvy „Zmluvy o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb“ sa ruší 
text v bode 1. a nahradzuje sa textom, ktorý znie:  
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„Poskytovanie strážnej a informačnej služby pre vybraté objekty v správe objednávateľa, 
s cieľom zabezpečiť ochranu objektov a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému 
vstupu a pohybu cudzích osôb vo vymedzenom priestore. Pre jednotlivé objekty platia tieto 
upresnenia:  
a) budova ÚV SR na Štefánikovej ul. č. 2 v Bratislave, 

1. poskytovanie strážnej a informačnej služby v rozsahu 1 osoby, s cieľom zabezpečiť 
ochranu objektov a majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu 
cudzích osôb vo vymedzenom priestore,  

2. kontrola a evidencia zamestnancov a návštev,  
3. kontrola pohybu materiálu, majetku a inventáru,  
4. riešenie krízových situácií, ohlasovacia povinnosť,  
5. vykonávanie funkcie informátora pre klientov a návštevy úradu počas pracovného času 

užívateľa a obsluha telefónnej ústredne,  
6. vykonávanie vnútornej a vonkajšej pochôdzkovej činnosti,  
7. kontrola vymedzených priestorov v súvislosti s možným poškodením, unikajúcou vodou 

alebo v súvislosti s možným únikom plynu z vnútorných rozvodov plynu,  
8. zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z predpisov o požiarnej ochrane objektov a iné 

(napr. smernice o používaní kľúčov), 
9. rozsah  strážnej služby 24 hod/deň, 
10. zaznamenať do evidencie všetky osoby vstupujúce a vychádzajúce z objektu v čase 

19.00– 6.00, 
11. evidencia pohybu motorových vozidiel a dopravných prostriedkov, 
12. obsluha signalizácie narušenia objektov. 

 

1.2. V článku III. Predmet zmluvy „Zmluvy o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb“ sa ruší 
text v bode 6. a nenahradzuje sa žiadnym novým ustanovením  

1.3. V článku VI. Cena a platobné podmienky „Zmluvy o poskytovaní súkromných bezpečnostných 
služieb“ sa ruší text v bode 2. a nahradzuje sa textom, ktorý znie:  

              
a)  budova Štefánikova ul. 2, Bratislava:          3,42 €/hod/osoba 

         0,68 €/hod/osoba - DPH 20 % 
4,10 €/hod/osoba s DPH  

  
II. 

Záverečné ustanovenia  

 

2.1. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou „Zmluvy o poskytovaní súkromných 
bezpečnostných služieb“ . 

2.2. Ostatné ustanovenia zmluvy „Zmluvy o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb“, 
nedotknuté týmto Dodatkom č. 1. sa nemenia. 

2.3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Po ich potvrdení a podpísaní oprávnenými 
zástupcami obidvoch zmluvných strán, každý účastník dostane dve vyhotovenia. 

2.4. Tento Dodatok č.1 ku zmluve je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
zákona č. 546/2010 Z. z. povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom 
registri zmlúv. 
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2.5. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

 
 

 

 

 

V ..........................., dňa  ...................                                  V ..........................., dňa  ....................                            
     
 
 
Objednávateľ:           Poskytovateľ:  
 
 
 
 
......................................................                                       ................................................ 
           Ing. Martin Turčan                                                                   Slavka Maninová     
           riaditeľ SZ ÚV SR                                                                 konateľka spoločnosti 
 

 


