
Dodatok č. 6 

k Zmluve o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

1. Úrad vlády Slovenskej republiky 
so sídlom v Bratislave, Námestie slobody č. l, 813 70 Bratislava 1 
v mene ktorého koná: Ing. Igor Federič 

IČO: 00151513 
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

(ďalej aj ako „objednávateľ l ") 

2. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
so sídlom v Bratislave, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37 
v mene ktorého koná: JUDr. Miroslav Lajčák, 

podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

IČO: 00699021 

(ďalej aj ako „objednávateľ 2") 

(ďalej spolu „objednávateľ l" a „objednávateľ 2" aj ako „objednávateľ") 

3. TREZOR SLOV AKJA, s.r.o. 
so sídlom: Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 
v mene ktorého koná: Bc. Slávka Maninová 

konatel'ka 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 úctu: 

IČO: 36 028 738 
DJČ:2020092140 
JC DPH: SK2020092140 
Číslo licencie: PS 000261 

(ďalej len „poskytovatel'") 

Čl. II 
Úvodné ustanovenie 

1. Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle čl. VI ods. 3 písm. c) a čl. XII. Záverečné 
ustanovenia ods. 2 Zmluvy o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb zo dňa 
11. 02. 2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11. 02. 20 II, Dodatku č. 2 zo dňa 08. 03. 2011, 
Dodatku č. 3 zo dňa 03. IO. 2012 (ďalej aj ako ,,Zmluva"), Dodatku č. 4 zo dňa 
l I. 12. 2012 a Dodatku č. 5 zo dňa 22. 04. 2013 (ďalej len ako „Zmluva") tento Dodatok 
č. 6 ku zmluve z dôvodu zvýšenia cien za služby v zmysle zmluvy, a to následkom zmeny 
miery inflácie v Slovenskej republike v roku 2013. 



Čl. III 
Predmet dodatku 

1. Čl. VI Cena a platobné podmienky ods. 2 sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne: 
„Cena za poskytnutie služby: 

a) budova Štefánikova ul. 2, Bratislava: 3,59 €/hod/osoba 
0,71 €/hod/osoba-DPH 20 % 

4,30 €/hod/osoba s DPH 

b) budova Radlinského ul. 13, Bratislava: 3,59 €/hod/osoba 
0,71€/hod/osoba-DPH20 % 

4,30 €/hod/osoba s DPH 

c) parkovisko ÚZ Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava: 3,68 €/hod/osoba 
0,72 €/hod/osoba- DPH 20 % 

4,40 €/bod/osoba s DPH 

d) budova na Námestí 1. mája 14, Bratislava: 3,59 €/hod/osoba 
0,71 €/hod/osoba-DPH 20 % 

4,30 €/hod/osoba s DPH" 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

l .  Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, ostávajú nezmenené 

v platnosti. 
3. Tento dodatok je vyhotovený v IO rovnopisoch, z ktorých objednávateľ 1 obdrží 4 

vyhotovenia, objednávateľ 2 obdrží 3 vyhotovenia a poskytovateľ 3 vyhotovenia. 
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali a uzatvorili slobodne, vážne a bez 
omylu, nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsahu 
porozumeli a na dôkaz toho ho podpísali. 

V Bratislave, dňa .... 



V Bratislave, dňa ................... . 

.. 

JUD/. MiroJiav Lajčák 
pod�redseda vlády Slovenskej republiky a minister zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Slovenskej republiky 

V Bratislave, dňa .. 

·······:...·r··· · · · · · · · ·· · · · · ····· · ·  

Bc. �ávka Maninová 
konatel'ka spoločnosti TREZOR SLOV AKIA, s.r.o. 




