
DODATOK č. 2  
 

k Zmluve číslo 169/2006 zo dňa 27. 12. 2006 o poskytovaní výkonu technickej ochrany objektu. 

 
Zmluvné strany 

     
Objednávateľ  : Ústredný inšpektorát slovenskej obchodnej inšpekcie 

     Prievozská 32, 827 99  Bratislava 
 
 Zastúpený   :   RNDr. Nadežda Machútová  
 
 Bankové spojenie  : Štátna pokladnica 
 Č. účtu/var. symb. : 7000065105/8180 
 IČO                 : 17331927 
 DIČ                        :      2021511899 
            Obchodný register : Zriadené zákonom č. 128/2002 Z.z. 
 Registračné číslo   :      - 
 

(ďalej ako „objednávateľ“) 
  
   

Chránený objekt : I SOI v Nitre pre Nitriansky kraj 
                                     Staničná 9, 949 01  Nitra 
 

a 
 

Dodávateľ  : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre                          
     so sídlom v Nitre 
     Kalvárska 2, Nitra 949 36     
 
 Zastúpené  : Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre 
     JUDr. Dušan Síleš 
 Splnomocnený  
 podpisom zmluvy  : Vedúci oddelenia ochrany objektov KR PZ v Nitre  

Mgr. Vladimír Smatana    
 

 Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava 
 Č. účtu/var. Symb : 7000172744/8180       
 IČO                 : 00735809 
 DIČ                 : 2020975000 
 

(ďalej ako „dodávateľ“) 
 

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 
  
V zmysle čl. 10, bodu 1. zmluvy číslo 169/2006  o poskytovaní výkonu technickej ochrany objektu zo dňa 
 27. 12. 2006 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy: 
 
1.  Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania dodatku sa  mení : 
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a). V časti  „Zmluvné strany“ zastúpenie dodávateľa    z : 
 

Zastúpené  : Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre 
    JUDr. Dušan Síleš   
Splnomocnený  
podpisom zmluvy  : Vedúci oddelenia ochrany objektov KR PZ v Nitre  

      Mgr. Vladimír Smatana  
 

na : 
 
Zastúpené  : Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre 

    Ing. Pavol Šrámek    
Splnomocnený  
podpisom zmluvy  : Vedúci oddelenia ochrany objektov KR PZ v Nitre  

      Mgr. Ladislav Chlebec  
 
b). Dňom 1. 4. 2011 sa ruší  príloha číslo 2 a nahrádza sa novou prílohou číslo 3 s účinnosťou od 1. 4. 2011.   
 
c). V článku 2 v ods. 2.5, odst. 3., odst. 4., odst. 6. a v článku 6 v ods. 1 sa text: „príloha č. 2“ mení na text 

„príloha č. 3“. 
 
d). V článku 2 sa dopĺňa nový bod 2.6 v znení:  
      „V prípade zmeny celkovej ceny služby, objednávateľ akceptuje túto zmenu a zaväzuje sa zmenenú cenu 

služby uhrádzať. Z dôvodu zmeny celkovej ceny služby nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto zmluve. 
Dodávateľ sa zaväzuje o takejto zmene včas písomne vyrozumieť objednávateľa na poslednú, v zmluve 
uvedenú alebo písomne oznámenú kontaktnú adresu objednávateľa.“  

 
e). Čl. 10 ods. 1 znie: 
      „Táto zmluva a jej jednotlivé ustanovenia môžu byť menené len na základe slobodnej vôle oboch zmluvných 

strán, vo forme písomného dodatku ku zmluve, ak nie je ustanovené v zmluve inak.“  
 
2.  Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy  a je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden 

prináleží objednávateľovi a dva dodávateľovi. 
 
3. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje, že s poukazom na zmenu DPH od 01.01.2011 v zmysle zákona                  

č. 490/2010 Z. z. z 19% na 20%, doplatí tento rozdiel vo výške 0,09,- € v povinnej mesačnej platbe za 
mesiac apríl r. 2011 t. j. do 10.04.2011.   

 
4.  Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1. 4. 2011. 

 
    Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.  
 
    V Bratislave dňa  .......................                V Nitre dňa  ........................           

 
  
 ..........................................................                       ........................................................ 
                                  

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

RNDr. Nadežda Machútová  Ing. Pavol Šrámek 

  riaditeľ KR PZ v Nitre 
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Výpočtový vzorec a stanovenie celkovej ceny služby,  

 vrátane ostatných poplatkov 

 

CCS  =    CPC    +    CSOO  

       ( Základná cena  x k1 x k2  x k3 x k4 )  
Pričom platí:  CCS – celková cena služby       

CPC – cena prenosovej cesty 
   CSOO – cena za službu ochrany objektu 
    

 
 
 
Cena prenosovej cesty (CPC)   =   3,98 €    mesačne        
            
Cena za službu ochrany objektu (CSOO)  = 0 € mesačne 
 
 
 
Od 1. do 10. apríla 2011 ste povinní uhradiť čiastku 3,98 € (CPC) +  0,09 € (doplatok CPC za mesiace 
január, február a marec r. 2011) = 4,07,- € na číslo účtu  7000172787/8180 (variabilný symbol platby 
9200169062). 
 
Počnúc mesiacom máj 2011 ste povinní uhrádzať čiastku 3,98 € (CPC) na číslo účtu  7000172787/8180 
(variabilný symbol platby 9200169062), pričom uvedená čiastka je splatná do 10. kalendárneho dňa 
mesiaca, za ktorý sa splatnosť   týka.  
 
Pri uhrádzaní nezabudnite uviesť variabilný symbol  platby, ktorý slúži na identifikáciu platiteľa. 
 
 
 
V  ................. dňa:  ..........................   V  Nitre dňa:  .......................... 
 
 
 
 
 
        
..........................................................                     ........................................................ 
         RNDr. Nadežda Machútová        Ing. Pavol Šrámek 
                                                                                                 riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ  
                                                            v Nitre 
 
 
 
 
 
 
 
 


