
 

Dodatok č. 3  

k Zmluve o poskytovaní bezpečnostnej služby  

 

I. Zmluvné strany 
 

SECURITAS SK s.r.o. 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vloţka 17754/R 

sídlo: Bojnická cesta 1911/3, 971 01 Prievidza 

štatutárny orgán: Mgr. Vladimír KOHÚT, konateľ  
osoba oprávnená rokovať o zmluvných vzťahoch : Róbert Medvecký 

IČO: 36 768 073   DIČ : 2022364124  IČ  DPH: SK2022364124 
Licencia : PS 000157 

bankové spojenie: ČSOB a.s., číslo účtu:  4004931337/7500  

(ďalej len ako „dodávateľ“) 
 

Objednávateľ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM 
sídlo: Š. Moysesa č.46, 965 01 Ţiar nad Hronom  

štatutárny orgán : Mgr. Ivan Černaj, primátor mesta  
IČO: 00321125  DIČ: 2021339463 

bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 14621422/0200 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 

II. Predmet dodatku 
 

1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.07.2007 Zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní výjazdov na 

monitorované objekty v znení dodatkov č. 1 zo dňa 19.10.2007 a č. 2 zo dňa 8.12.2010 (ďalej len 
ako „zmluva“), predmetom ktorej je spolupráca zmluvných strán pri ochrane objektov v rozsahu 

prílohy č. 1 zmluvy formou vyslania zásahovej jednotky dodávateľa.  
2) Zmluvné strany sa od účinnosti tejto zmluvy dohodli na nasledovných zmenách a doplnkoch 

zmluvy :  
 príloha č. 1 zmluvy sa nahrádza v plnom rozsahu novou prílohou č. 1, ktorej znenie tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.    

 

III. Záverečné ustanovenia 
 

1) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.  
2) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

3) Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnocenných rovnopisoch, z ktorých kaţdá zmluvná strana 
obdrţí dva rovnopisy. 

4) Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, bol nimi schválený a na znak 
súhlasu ho vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, ţe obsah tohto dodatku plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, váţne, určite a zrozumiteľne bez omylu, 
bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku 

 

           
     V Prievidzi  dňa: 1.3.2011                                V Žiari nad Hronom dňa: 4.4.2011   

 
 

 

 
 

     ____________________________                           __________________________ 
     Mgr. Vladimír KOHÚT, konateľ                 Mgr. Ivan Černaj, primátor  

     SECURITAS SK, s.r.o.                     Mesto Ţiar nad Hronom 

 
 

 

Podpísané Podpísané 



 

PRÍLOHA  č.1  ZMLUVY  O  POSKYTOVANÍ  BEZPEČNOSTNEJ  SLUŽBY  

 

ZOZNAM OBJEKTOV: 

 

Por. 
číslo 

Názov a adresa objektu Mesačný paušálny 
poplatok 

1 Poštová banka 

ul. Nám. Matice slovenskej č.17, Ţiar nad 
Hronom 

45, € 

2 Slovenská sporiteľňa 

ul. Nám. Matice slovenskej č.19, Ţiar nad 
Hronom 

45, € 

3 Hypermarket TESCO, Ţiar nad Hronom  33,20, € 

4 Bankomat Slovenská sporiteľňa,   
 Kocka, Ţiar nad Hronom 

25, € 

5 Bankomat Slovenská sporiteľňa, 

ul. Priemyselná č.12, Ţiar nad Hronom 

25, € 

6 Bankomat Slovenská sporiteľňa, 

OD Prior, ul. SNP 108, Ţiar nad Hronom 

25, € 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Podpísané 


