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MINISTERSTVO OBRANY SR 
sekcia majetku a infraštruktúry 
SEMaI -56-113/2011 

  Výtlačok číslo:  
 

Dodatok č. 1 k 
Zmluve o poskytnutí služby 

číslo : 4016/HC/11 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka, v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami 
 

KaVSÚ – 1 – 139/2011 
 

Článok I.  
 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
 sekcia majetku a infraštruktúry 
 Kutuzovova č. 8  83247 Bratislava  
 V zastúpení:  RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ – generálny 

riaditeľ SEMaI MO SR 
 Vo veciach technických: Ing. Ladislav Varga, poverený riaditeľ  
   SAMaV Košice 
 Bankové spojenie:  štátna pokladnica  
 Číslo účtu:  7000171928/8180 

IČO : 30845572 
 Tel/fax 0960312155  , 0960312597 0960 
     
 
 
1.2. Zhotoviteľ  ANTES  B+M  s.r.o. 

Obchodná 2501 
913 21 Trenčianska Turná 

 V zastúpení: Igor VLK – konateľ 
 Pavol Tkáč - konateľ 

Bankové spojenie : ČSOB a.s., Trenčín 
Číslo účtu : 411012823/7500 

 ČSOB a.s., Hlohovec 
Číslo účtu : 411597833/7500 

 IČO :  31414079 
 IČ DPH : SK2020383904 
 Obchodný register  Zapísané v OR Okr. súdu Trenčín Odd. Sro, č. vložky 

762/R 
 

 
1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsah ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným 
listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy. 
 
Z dôvodu organizačných zmien na strane objednávateľa sa uzatvára tento dodatok nasledovne: 
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Článok  VIII. 
BOZP a Požiarna ochrana 

 
Pôvodné znenie tohto bodu: 
8.4.3. Dodávateľ a objednávateľ v súčinnosti  zabezpečia kontrolu dodržiavania zásad  
a) postupu prác,  
b) zákazu požitie alkoholických nápojov,  
c)zákazu fajčenie v priestoroch výkonu činností,  
v prípade zistenia nedostatkov spoločne prejednávajú ďalší postup. Zodpovedný pracovník Strediska 
prevádzky objektov Michalovce a zo strany dodávateľa musí byť osobne, minimálne telefonicky denne 
dostupný. 
 
Nové znenie tohto bodu: 
8.4.3. Dodávateľ a objednávateľ v súčinnosti  zabezpečia kontrolu dodržiavania zásad  
a) postupu prác,  
b) zákazu požitie alkoholických nápojov,  
c)zákazu fajčenie v priestoroch výkonu činností,  
v prípade zistenia nedostatkov spoločne prejednávajú ďalší postup. Zodpovedný pracovník Strediska 
prevádzky objektov Trebišov a zo strany dodávateľa musí byť osobne, minimálne telefonicky denne 
dostupný. 
 
Pôvodné znenie tohto bodu: 
8.6.1 Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení prác budú vykonávať za 
objednávateľa p. Vladimír Tkáčik, p. Janka Vrábeľová. 
 
Nové znenie tohto bodu: 
8.6.1 Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení prác budú vykonávať za 
objednávateľa p. Anna Kuričová, p. Janka Vrábeľová. 
 
Ostatné články a body predmetnej zmluvy zostávajú v platnosti. 
 
Dodatok č. 1 je neodeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy. 
 
Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých pre objednávateľa sú určené tri 
a zhotoviteľovi je určený jeden výtlačok. 
 
Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami  zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
 
 
 
V Bratislave, dňa :      V Hlohovci, dňa:   
 
 
 
 
……………………………..    ………………………………… 
         objednávateľ                              zhotoviteľ 
RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ    Pavol Tkáč - konateľ 
generálny riaditeľ SEMaI MO SR 


