
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 01 – EPS – 2011 
na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky 

Zariadenia systému elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) 
 

Uzavretej podľa § 536 a nasled. a § 591 a nasled. obchodného zákonníka 
medzi: 

 

Zhotoviteľ:    ALAM s. r. o. 
 sídlo   : Nezábudková 40, 821 01 Bratislava 

�     : 02/48203232 
fax     : 02/48203233 
IČO   : 35839465 
IČ DPH  : SK2020262420 
Bankové spojenie : Tatra Banka a. s. 
číslo účtu  : 2626731111/1100 
zastúpený  : Martin Lančarič, konateľ 
kontaktné osoby : Alfonz Lančarič, 0908/765 409 
    Miloš Šilhár, 0908/765 408 
Ďalej len zhotoviteľ 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,;  
oddiel: Sro – Vložka č. 26897/B 
 

a 
 
 
 

 
 
Objednávateľ:   Ministerstvo Obrany SR 
 sídlo   : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
 v zastúpení  

štatutárneho orgánu : Ing František Solař – riaditeľ 
    Správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava 

 IČO   : 30845572 
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
 Číslo účtu  : 7000171928/8180 
 Oprávnený rokovať  

vo veciach zmluvných: Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správy nehnuteľného 
majetku a výstavby Bratislava 

- technických : Bc. Širůček Stanislav - SPO Bratislava 
 
 Ďalej len objednávateľ 

  



 Podľa odseku 5.3 článku č. V. zmluvy č. 01 – EPS – 2011 medzi zhotoviteľom 
a objednávateľom sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1 k tejto zmluve: 

Podľa vnútornej  Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 19/2011 je od 
6. 4. 2011 objednávateľom pre uvedený predmet zmluvy Správa nehnuteľného majetku 
a výstavby Bratislava, zastúpená riaditeľom správy Ing. Františkom Solařom. 

I. 
Predmet zmluvy 

Mení sa nasledovne: 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je servis a opravy, spočívajúce vo vykonávaní pravidelnej 

kontroly požiarnotechnických zariadení EPS, zabezpečenie ich prevádzky a údržby, 
v administratívnej budove na Špitálskej ulici č. 22 v Bratislave. Obsah, rozsah a spôsob 
vykonania týchto služieb ako aj lehoty ich vykonania určuje výrobca. Práce a služby 
špecifikované v tomto bode zmluvy sú uvádzané ďalej len ako komplexná technická 
starostlivosť skratkou KTS. 
Obsah a rozsah KTS požiarnotechnického zariadenia EPS je v tejto zmluve definovaný 
v zmysle Vyhlášky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o ochrane pred požiarmi v oblasti prevencie. Podmienky prevádzkovania 
požiarnotechnických zariadení: 

1.1.1 Operatívny zásah na EPS na požiadanie v administratívnej budove na Špitálskej ulici č. 
22 v Bratislave  

1.1.2 Kontroly EPS v rozsahu prílohy č. 1 (okrem objektu kasárne Vajnory – veliteľská 
budova) podľa vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z. v administratívnej budove na 
Špitálskej ulici č. 22 v Bratislave 

1.1.3 Zabezpečenie opráv komponentov EPS v administratívnej budove na Špitálskej ulici č. 
22 v Bratislave 

1.1.4 Projekčné a kresličské práce podľa požiadaviek objednávateľa  
1.1.5 Dodávka náhradných dielov (ND), montážneho materiálu a montážnych prác, podľa 

požiadaviek objednávateľa. 
1.1.6 Štvrťročná kontrola EPS v rozsahu stanovenom výrobcom, respektíve ustanovením 

vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z. v administratívnej budove na Špitálskej ulici č. 22 
v Bratislave  

1.2 Zhotoviteľ vykoná kvalifikované odpojenie zariadenia EPS v objekte kasární Vajnory –  
veliteľská budova  

1.3 Príloha č. 1 tejto zmluva platí, okrem objektu kasárne Vajnory – veliteľská budova 
 

 
II. 

Cena, platobné podmienky 
 

Mení sa nasledovne: 
2.1 Zmluvné strany dohodli ceny (bez DPH) za služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 
nasledovne: 
2.1.1 cena podľa bodu 1.1.1 tohto dodatku – nemení sa 
2.1.2 cena podľa bodu 1.1.2 tohto dodatku – nemení sa 
2.1.3 cena podľa bodu 1.1.3 tohto dodatku – nemení sa 



2.1.4 cena podľa bodu 1.1.4 tohto dodatku – nemení sa 
2.1.5 cena podľa bodu 1.1.5 tohto dodatku – nemení sa 
2.1.6 cena podľa bodu 1.1.6 tohto dodatku:  pôvodná     0,00 € 
        nová bez DPH 407,30 € 
       DPH 20%    81,46 € 
       nová s DPH  488,76 € 
 
 
2.1.7 cena podľa bodu 1.2 tohto dodatku: pôvodná      0,00 € 
       nová bez DPH   94,60 € 
       DPH 20%    18,92 € 
       nová s DPH  113,52 € 
 
 
2.1.8 cena podľa prílohy č. 1 k zmluve č. 01 – EPS – 2011, časť kasárne Vajnory – 

veliteľská budova:    pôvodná bez DPH 501,90 € 
        DPH 20%  100,38 € 
        pôvodná s DPH 602,28 € 
        nová cena      0,00 € 
 
 
2.1.9 cena podľa prílohy č. 1 k zmluve č. 01 – EPS – 2011, časť  - budova na Špitálskej 

ulici č. 22     nemení sa   
cena bez DPH 1985,90 € 
DPH 20%    397,18 € 
cena s DPH  2383,08 € 

 
 
2.1.10 celková cena za službu (pravidelný servis EPS) za rok 2011 sa oproti odseku 2.1.6, 

článku II. základnej zmluvy nemení a ostáva: bez DPH 2 487,80 € 
         DPH 20 %    497,56 € 
         Cena s DPH 2985,36 € 
 
 Ostatné ustanovenia článku II. Cena, platobné podmienky sa nemenia 
 

 
III. 

Služby pri poruchách 
 

 Nemení sa. 
 

 
IV. 

Trvanie a plnenie zmluvy 
 



 Nemení sa. 
 

 
V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

Nemení sa. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa:      V Bratislave dňa: 
Zhotoviteľ:       Objednávateľ: 
 
 
 
 
 
 
Martin Lan čarič      Ing. František Solař 
 konateľ       riaditeľ  


