
D O D A T O K  č. 2 
 

k zmluve č. 27-3077-PD/2004 zo dňa 13. 01. 2004 

o poskytovaní služby ochrany objektu na pulte centralizovanej ochrany 

OR PZ Prievidza 
 
 

Zmluvné strany 
      
 
Objednávateľ  : ÚSTREDNÝ INŠPEKTORÁT  SOI 
  ul. Prievozská 32 , 827 99  Bratislava 27 
Zastúpený : RNDr. Nadežda MACHÚTOVÁ - ústredná riaditeľka SOI 
  (ďalej len ”objednávateľ”) 
 
IČO :            17331927 
DIČO :             
Bankové spojenie :            7000065105/8180, Štátna pokladnica 
 
Chránený objekt : Budova Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie 
  so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj 
              ul. Sládkovičova 11, Prievidza 
  (ďalej len ”objekt”) 
 

a 
 
Dodávateľ : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne 
   so sídlom v Trenčíne 
   ul. Jilemnického 1,  911 42 Trenčín 
Zastúpené  : Riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne 
   plk. Mgr. Petrom Müllerom 
 
IČO  : 00735817 
Bankové spojenie  : Štátna pokladnica 
Č. príjmového účtu : -                                        Variabilný  symbol :  - 
Č. výdavkového účtu : 7000168307/8180        Variabilný  symbol :  9273077042 
   (ďalej len ”dodávateľ”)  

 
 

sa dohodli o uzatvorení dodatku s nasledovným obsahom: 
 

Článok 1. 
 

1. Zmluvné strany uzatvárajú predmetný dodatok z dôvodu novelizácie zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z 
pridanej hodnoty. Následkom toho došlo k zmene sadzby dane a tým aj k zmene ceny prenosovej cesty. 
Cena služby PZ ostáva nezmenená.  

 
2. Znenie prílohy č. 2 k zmluve sa dopĺňa a mení: 

Od 01.04.2011 je potrebné platby za prenosovú cestu uhrádzať mesačne do 10. kalendárneho dňa mesiaca, 
za ktorý sa splatnosť týka nasledovne: 
 



 

Cena služby PZ vo výške:         0 €   mesačne 

   Žiadame uhradiť na príjmový ú čet č.ú.:              - 

   s presným uvedením variabilného symbolu:              - 

Cena prenosovej cesty vo výške:   3,98 €   mesačne  

   Žiadame uhradiť na výdavkový účet č.ú.:              7000168307/8180 

   s presným uvedením variabilného symbolu:              9273077042 

 
 

Článok 2. 
 
1. Od 1.4.2011 sa mení tlf. kontakt k obsluhe PCO (pult centralizovanej ochrany) OR PZ Prievidza      

nasledovne. Pôvodné tlf. čísla 5424110 a  5414109 sa nahrádzajú novým telefónnym číslom 

0961273482. 
 

Článok 3. 
 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
2. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 27-3077-PD/2004 zo dňa 13. 10. 2004 

 
3. Dodatok sa vyhotovuje v 3 rovnocenných výtlačkoch, pričom 2 výtlačky patria dodávateľovi a 1 výtlačok 

patrí objednávateľovi. 
 

4. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.04.2011. 
 
 
 
 
 
 dňa:                                                          dňa:     
 
 
 
......................................................                           ............................................................ 
            za objednávateľa                                      za dodávateľa 
                                                            Riaditeľ 
                                                                                                                                KR PZ Trenčín 
                                                                                                       
                                                                                                                       plk. Mgr. Peter MÜLLER 
 
 
 
 


