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DODATOK Č. 1 K ZMLUVE č. 18/20 
O POSKYTOVANÍ  BEZPEČNOSTNO – INFORMAČNEJ SLUŽBY 

 
uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov  
(ďalej len ako „Dodatok č. 1“) 

 
Zmluvné strany: 

 
OBJEDNÁVATEĽ: 
    
Obchodné meno:  Výskumná agentúra   
sídlo: Sliačska 1, 831 02 Bratislava  
IČO   31819494   
DIČ               2022295539                         
IČ DPH                                      SK2022295539 
Bankové spojenie                      
IBAN:                           
štatutárny orgán:  RNDr. Juraj Waczulík, CSc. - generálny riaditeľ 
Zapísaný: Register organizácií Štatistického úradu SR 
Oprávnený konať   
vo veciach zmluvy:                    
  
(ďalej len "objednávateľ") 
       a 
POSKYTOVATEĽ: 
 
Obchodné meno:   Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. 
sídlo: Buzalkova 10, 831 07 Bratislava 
IČO:  47970740 
DIČ:                                                    2024160809 
IČ DPH:  SK2024160809 
bankové spojenie :                                
IBAN:  
zastúpený:  JUDr. Alexander Kadlec - konateľ 
osoby oprávnené konať 
vo veciach technických:   
Telefón:                                                     
E-mail:                                                      
Číslo licencie:                                           PS 001339 
 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

Preambula 
 
Dňa 29.05.2020 bola medzi objednávateľom a poskytovateľom uzatvorená zmluva o poskytovaní 
bezpečnostno – informačnej služby č. 18/20, predmetom ktorej bol záväzok poskytovateľa vykonávať 
pre objednávateľa fyzickú ochranu v objekte objednávateľa: 5-podlažná administratívna budova v 
Bratislave - mestskej časti Nové Mesto – Sliačska 1, vykonávaním bezpečnostnej služby - strážnej 
služby podľa § 3 písmeno a), b) zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 
bezpečnosti v znení neskorších predpisov, resp. informačnej služby (ďalej len „služba“), podľa 
pokynov objednávateľa a podľa tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“). 
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Čl. 1 - Predmet Dodatku č. 1 
 

Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že podpisom tohto Dodatku č. 1 sa pôvodné znenie čl. III 
a čl. IV Zmluvy č. 18/20 mení a dopĺňa a predmetné články znejú nasledovne: 

 
Čl. III 

ČAS, MIESTO A ROZSAH TRVANIA ZMLUVY 
 

1.    Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať službu v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 
2.    Miesto výkonu služby je areál administratívnej budovy Výskumnej agentúry, Sliačska 1, 831 

02 Bratislava. 
3.    Týmto dodatkom č. 1 sa predlžuje zmluva č. 18/20 na dobu určitú o 1 mesiac a to od 1.6.2021 

do 30.6.2021.      
Čl. IV 

CENA ZA PLNENIE ZMLUVY 
 

1.   Cena za poskytnutie strážnej a informačnej činnosti poskytovateľom je stanovená v súlade s 
§ 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady a činnosti 
nevyhnutné na riadne vykonanie zmluvy. 

2.   Cena za poskytnutie strážnej a informačnej služby na obdobie od 1.6.2021 do 30.6.2021 je 
stanovená vo výške: 

   Celková cena bez DPH:  4 320,00 EUR  
   DPH:       864,00 EUR 
   Celkom cena s DPH:  5 184,00 EUR  

 
Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 18/20, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v 
platnosti bez zmeny. 

 
Čl. 2 - Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1 

 
1. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 18/20. 
2. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve č. 18/20 bol vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) 

obdrží poskytovateľ a dva (2) objednávateľ. V prípade sporu medzi objednávateľom a 
poskytovateľom sa bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy č. 18/20, resp. Dodatku č. 1. 

3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve č. 18/20 ako dodatok povinne zverejňovanej zmluvy nadobúda 
platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

4. Objednávateľ a poskytovateľ vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 k zmluve č. 18/20 riadne prečítali, jeho 
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho 
slobodne podpísali. 

 
V  Bratislave,  dňa 11.5.2021                                                 V  Bratislave,  dňa 11.5.2021  
 
Poskytovateľ:        Objednávateľ:  
Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o.   Výskumná agentúra   
 
 
.................................      ................................. 
JUDr. Alexander Kadlec      RNDr. Juraj Waczulík, CSc. 
konateľ        generálny riaditeľ  
 

mailto:va@vyskumnaagentura.sk
http://www.vyskumnaagentura.sk/

