
 
D o d a t o k   č.  3 

k zmluve č. 90470 zo dňa 30.11.2000 
 

 
 
I. Zmluvné strany : 
 
Dodávateľ :               Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave  
                              Špitalská 14,    
                              812 28 Bratislava  
zastúpený   :               riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 
                                   plk. JUDr. Csabom Faragóm 
 
bankové spojenie:       Štátna pokladnica 
číslo výdavkového účtu:  7000172680/8180 
variabilný symbol:   9190470002 
 
IČO:       00735795                           
                                     Zriaďovacia listina MV SR č. SH-776-1/6-96 zo dňa 8.10.1996 
                                      
Objednávateľ:       Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie 
    Prievozská 32, 827 99  Bratislava     
zastúpený:                  RNDr. Nadeždou Machútovou, ústrednou riaditeľkou SOI                                                             
 
bankové spojenie:      Štátna pokladnica 
číslo účtu:          7000065105/8180 
IČO:       17331927 
DIČ :     -                        
chránený objekt:                  SOI, Prievozská 32, Bratislava 
     
                                    

    sa dohodli na tomto dodatku: 
 

 
Článok I. 

Predmet dodatku 
 

     S účinnosťou od 01. 04. 2011 sa pôvodný výpočtový vzorec na stanovenie ceny služby, 
vrátane ostatných poplatkov tvoriaci prílohu k zmluve č. 90470 o poskytovaní služby 
technickej ochrany objektu ruší a  nahrádza ho nový, uvedený v prílohe tohto dodatku. 
 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento dodatok k zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu sa uzatvára na dobu 

trvania platnosti zmluvy č. 90470 zo dňa 30.11.2000, tvorí jej neoddeliteľnú súčasť  
a je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri pre každú zmluvnú stranu. 

 
 



 
2. Tento dodatok obsahuje neoddeliteľnú prílohu výpočtového vzorca na stanovenie ceny 

služby, vrátane ostatných poplatkov. 
 

3. Sporné a inak neupravené skutočnosti v tomto dodatku sa riadia všeobecnými 
záväznými právnymi úpravami. Objednávateľ akceptuje viazanosť dodávateľa 
internou úpravou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru. 

 
4. Obsah tohto dodatku k zmluve možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode 

zmluvných strán vo forme písomných dodatkov, ktoré sa stanú neoddeliteľnou 
súčasťou zmluvy. 

 
5. Tento dodatok bol zmluvnými stranami podpísaný v dobrej viere. nebol uzatvorený 

v tiesni a nie za obzvlášť nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú 
spôsobilé k jeho podpisu a plneniu jeho ustanovení, ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená. Podpisom na poslednej strane tohto dodatku vyjadrujú súhlas s jeho 
znením a obsahom. Súčasne sa zaväzujú ku korektnému plneniu tohto dodatku. 
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
 

6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
 
V Bratislave, dňa  21.03.2011             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        plk. JUDr. Csaba Faragó                       
                          riaditeľ                  RNDr. Nadežda Machútová 

Krajského riaditeľstva PZ      ústredná riaditeľka SOI 
            v Bratislave 
 
..............................................                           ....................................................... 
        za dodávateľa                                                            za objednávateľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                Príloha  k dodatku č. 3 zmluvy č. 90470 

 
Výpočtový vzorec 

na stanovenie ceny služby, vrátane ostatných poplatkov 
 
 

Cena služby PZ =    základná cena  x    k1  x  k2  x  k3  x  k4 
                                                                  .......................        .................................. 
 

Cena služby    =    cena prenosovej cesty +       cena služby PZ 
                                                           ..................................                ........................ 
základná cena – 12, 14 eur 
cena prenosovej cesty - 3, 98 eur za mesiac 
k1, k2, k3 a k4 – koeficienty zohľadňujú charakter objektu 
 

                Cena služby       = 3, 98 +   00,00  
        
                                                                                      3,98 
     Celková cena služby je vo výške: _____________ eur mesačne 

 

 
 
Vstupný poplatok ceny prenosovej cesty  39, 50 eur 
 
Vstupný poplatok ceny služby PZ  33, 19 eur 
____________________________________________ 
 
Celkový vstupný poplatok *       72, 69 eur 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 21.03. 2011          V Bratislave dňa  21.03.2011
  
 
 
...........................................................       
......................................................... 
                  objednávateľ                             dodávateľ  
 
 
* celkový vstupný poplatok sa uhrádza jednorázovo pri prvej splátke ceny služby 

 
 


