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

 
 
Počet výtlačkov: 3 
Výtlačok číslo: 

 
V zmysle ustanovení § 262, 269, 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
 
 

I. 

Objednávateľ:   
obchodné meno:  Územná vojenská správa Prešov       
sídlo:  Dostojevského 1, 080 33 Prešov 
zastúpený:  PaedDr. Jozef Muránsky - riaditeľ 
  
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu: 7000170941/8180  
IČO: 00801259 
DIČ:  
IČ DPH:  
zapísaný:    
 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 
Chránený objekt :         Územná vojenská správa, Dostojevského 1, 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 
      plk. 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. 

 
Sídlo objednávateľa a adresa chráneného objektu Územná vojenská správa,    

Jarková 28, 081 69  Prešov uvedená na 1. strane zmluvy sa mení na adresu     
Dostojevského 1,  080 33  Prešov. 
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III. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok je povinne zverejňovaný podľa ustanovení § 5a zákona o prístupe 

k informáciám (Zákon č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov) v spojení 
s ustanoveniami § 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s ustanoveniami 
§ 47a Občianskeho zákonníka. Dodávateľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku, 
faktúr dodávateľa doručených objednávateľovi. Tento súhlas možno pred uplynutím 
doby trvania tejto povinnosti odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase 
objednávateľa. Toto ustanovenie platí pre subjekty, ktoré sú uvedené v ustanovení § 
5a Zákona č. 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných 
strán, ktorí sú uvedení v záhlaví tohto dodatku. 

3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnocenných výtlačkoch, z ktorých jeden 
výtlačok prináleží objednávateľovi a dva dodávateľovi. 

4. Všetky ostatné ustanovenia uvedenej zmluvy zostávajú nezmenené. 
 
Č.sp.: ORPZ-PO-SOO-55/2012 

 
 

          Prešove                      08. 02. 2012  
V ................................... dňa ....................               V ................................... dňa .................... 
 
 
 
 
 
            
        PaedDr. Jozef Muránsky             plk. Mgr. Dušan Sabol 
riaditeľ územnej vojenskej správy     riaditeľ okresného riaditeľstva PZ 
......................................................    ...................................................... 

za objednávateľa          za dodávateľa 


