Dodatok č. 4
k Zmluve o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb

Čl. I
Zmluvné strany
1. Úrad vlády Slovenskej republiky
so sídlom v Bratislave 1, Námestie slobody č. 1, PSČ: 813 70
v mene ktorého koná: Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513
(ďalej aj ako „objednávateľ 1“)
2. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
so sídlom v Bratislave, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
v mene ktorého koná: JUDr. Miroslav Lajčák,
podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky
IČO: 00699021
(ďalej aj ako „objednávateľ 2“)
(ďalej spolu „objednávateľ 1“ a „objednávateľ 2“ aj ako „objednávateľ“)
3. TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.,
Sídlo: Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
v mene ktorého koná: Slávka Maninová, konateľka spoločnosti
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. c. 5242/S
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo úctu: 0300105584/0900
ICO: 36 028 738
DIC: 2020092140
IC DPH: SK2020092140
Číslo licencie: PS 000261
(ďalej len „poskytovateľ“)

Čl. II
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle čl. III. ods. 5 a čl. XII. Záverečné ustanovenia
ods. 2 Zmluvy o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb zo dňa 11.02.2011
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 11.02.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 08.03.2011 a Dodatku
č. 3 zo dňa 03.10.2012 (ďalej aj ako „Zmluva“) tento Dodatok č. 4 ku zmluve
na základe prehodnotenia potreby služieb zo strany objednávateľa 1.

Čl. III
Predmet dodatku

1. Čl. III Predmet zmluvy ods. 1 sa dopĺňa tak, že za písm. b) sa vkladá nové písm. c),
ktoré znie:
„c) parkovisko účelového zariadenia Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava:
1. poskytovanie strážnej a informačnej služby na parkovisku pred účelovým
zariadením Hotel Bôrik v rozsahu 1 osoby s cieľom zabezpečiť ochranu objektov a
majetku proti krádeži, vandalizmu, nepovolenému vstupu a pohybu cudzích osôb vo
vymedzenom priestore,
2. rozsah strážnej služby 12 hod denne od

do

,

3. riešenie krízových situácií, ohlasovacia povinnosť,
4. vykonávanie vonkajšej pochôdzkovej činnosti,
5. kontrola vymedzených priestorov v súvislosti s možným poškodením,
6. pri nástupe do služby zdokumentovať stav zaparkovaných aut (prípadné poškodenie
áut, karosérie, kolies, okien, reflektorov, či sú autá uzamknuté a pod.), aby sa zabránilo
neoprávneným sťažnostiam, prípadne nárokom hostí zariadenia,
7. objednávateľ poskytne dodávateľovi „strážny domček“.“

2. Čl. VI Cena a platobné podmienky ods. 2 sa dopĺňa tak, že za písm. b) sa vkladá nové
písm. c), ktoré znie:
„c) parkovisko ÚZ Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava:

3,50 €/hod/osoba
0,70 €/hod/osoba – DPH 20 %
4,20 €/hod/osoba s DPH“

3. Pôvodné znenie čl. VI Cena a platobné podmienky ods. 4 sa ruší a nahrádza novým
znením nasledovne:
„Objednávateľ 1 hradí náklady za poskytované služby v budove na Štefánikovej ulici
2 v Bratislave, na parkovisku účelového zariadenia Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava
a 50 percent nákladov za poskytované služby v budove na Radlinského ulici 13
v Bratislave.
Objednávateľ 2 hradí 50 percent nákladov za poskytované služby v budove na
Radlinského ulici 13 v Bratislave.
Dohodnutú cenu bude dodávateľ fakturovať objednávateľovi mesačne do 7. dňa
nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry
bude zmenový list s prehľadom odslúžených hodín podľa jednotlivých objektov.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byt vyhotovená v
súlade so zmluvou. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený takúto faktúru
vrátiť poskytovateľovi na prepracovanie. Pre opravenú a riadne doručenú faktúru platí
nová lehota splatnosti.“

4. Čl. XII Záverečné ustanovenia ods. 2 sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:
„Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy, ktoré sa týkajú úpravy práv a povinností
výlučne objednávateľa 1 alebo výlučne objednávateľa 2 je možné vykonať formou
písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných na jednej strane objednávateľom 1
alebo objednávateľom 2 a na druhej strane poskytovateľom. O takejto skutočnosti je
objednávateľ povinný informovať druhého objednávateľa zaslaním 1 podpísaného
originálu dodatku najneskôr do 5 pracovných dní odo nadobudnutia účinnosti takéhoto
dodatku. Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy, ktoré sa týkajú úpravy spoločných
práv a povinností objednávateľov je možné vykonať len formou písomného
a očíslovaného dodatku podpísaného všetkými zmluvnými stranami.“

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, ostávajú
nezmenené v platnosti.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 10. rovnopisoch, z ktorých objednávateľ 1 obdrží 4
vyhotovenia, objednávateľ 2 obdrží 3 vyhotovenia a poskytovateľ 3 vyhotovenia.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, najskôr však 01.12.2012.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali uzatvorili slobodne, vážne
a bez omylu, nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, jeho
obsahu porozumeli a na dôkaz toho ho podpísali.

........................
Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

V Bratislave dňa: ...............................................

...................
JUDr. Miroslav Lajčák
podpredseda vlády Slovenskej republiky

a minister zahraničných vecí a európskych

záležitostí Slovenskej republiky

V Bratislave dňa: .................................................

........................
Slávka Maninová,
konateľka spoločnosti TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.,

V Bratislave dňa : ..................................................

