
Dodatok k zmluve č: 08/164/2000
o poskytovaní služby technickej ochrany objektu

Počet výtlačkov: 3
Výtlačok číslo:

V zmysle ustanovení § 43 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov

I.
Objednávateľ:

obchodné meno: Územná vojenská správa Prešov 
sídlo: Jarkova 28, 081 69 Prešov
zastúpený: Tibor Macejko 
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000170941/8180
IČO: 00801259
DIČ:
IČ DPH:
zapísaný: 

(ďalej len „objednávateľ“)

Chránený objekt : Územná vojenská správa, Jarkova 28, Prešov

(ďalej len „objekt“)

a

Dodávateľ:     Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
     Štúrova 7, 080 01 Prešov 

zastúpený:          riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove
                           plk. JUDr. Jozef Seman
pre vecné konanie:   riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove

  pplk. Mgr. Dušan Sabol
bankové spojenie:   Štátna pokladnica
číslo príjmového účtu: 7000172939/8180 var. symbol:  9080164001
číslo výdavkového účtu:        7000172963/8180      var. symbol:  9080164002
IČO: 00735850

(ďalej len „dodávateľ“)

sa dohodli o uzatvorení, dňom podpisu oboch zmluvných strán, dodatku s nasledovným
obsahom:

II.

V súvislosti s prijatím zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov došlo 01. 01. 2011 k
zmene sadzby tejto dane z 19% na 20%. Z tohto dôvodu:

Dochádza pri poskytovaní služby technickej ochrany objektov iným právnickým osobám1.
a fyzickým osobám útvarmi Policajného zboru za úhradu k zvýšeniu mesačného poplatku
ceny za prenosovú cestu (príloha č.1, zmluvy č. 08/164/2000 o poskytovaní služby
technickej ochrany objektov) z hodnoty 3,95 € na 3,98 € (3,32 € + DPH), ktorá je
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uhrádzaná na výdavkový účet.

III. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Tento dodatok nadobúda platnosť 01. 04. 2011 po jeho podpísaní zástupcami zmluvných1.
strán, ktorí sú uvedení v záhlaví tohto dodatku
Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnocenných výtlačkoch, z ktorých jeden výtlačok2.
prináleží objednávateľovi a dva dodávateľovi.
Všetky ostatné ustanovenia uvedenej zmluvy zostávajú nezmenené.3.

ORPZ-PO-SOO-332/2011

   Prešove                      14. 03. 2011
V ................................... dňa ....................               V ................................... dňa ....................

  
                  pplk. Mgr. Dušan Sabol
              Tibor Macejko riaditeľ okresného riaditeľstva PZ
.................................................... ......................................................
            za objednávateľa    za dodávateľa


