
Dodatok č. 2 k zmluve
o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo:

9326002615

Počet výtlačkov: 3 
Výtlačok číslo:

V zmysle ustanovení § 262, 269, 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Objednávateľ:
obchodné meno: 
sídlo: 
zastúpený: 
bankové spojenie: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: 
zapísaný:

Chránený objekt

Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa 
Jesenského 246/10, 017 01 Považská Bystrica 
Mgr. Blanka Cedzová - riaditeľka 
PRIMÁ banka a. s.
2820831001/5600
35995939
2020980038

Zriadená OÚ Pov. Bystrica odbor školstva a kultúry 
zo dňa 9.12.1996

(ďalej len „objednávateľ“)

Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa 
Jesenského 246/10, 017 01 Považská Bystrica 

(ďalej len „objekt“)

Dodávateľ:
Názov:
Sídlo a adresa: 
Zastúpené:

Bankové spojenie: 
Č. príjmového účtu: 
Variab. symbol : 
IČO:
DIČ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Pribinova 2, 812 72, Bratislava
vedúcim oddelenia ochrany objektov Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Trenčíne mjr. Ing. Jozefom Pagáčom
na základe plnomocenstva č.: PPZ-0001-2018/018160-007
zo dňa 4. júla 2018
Štátna pokladnica
SK05 8180 0000 0070 0017 9882
9326002615
00151866
2020571520

(ďalej len „dodávateľ“)

po vzájomnej dohode uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve č. 9326002615 o poskytovaní služby 
technickej ochrany objektu s vývodom signálu na PCO OR PZ Považská Bystrica(d’alej len „zmluva“).



ČI. I.
Predmet dodatku

1. ČI. 2 „Cena“ znie:
„ČI. 2 
Cena

1. Cena je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
ako cena dohodou.

2. Cenu služby tvorí súčet ceny prenosovej cesty a ceny služby Policajného zboru, ktorá sa 
uhrádza na účet dodávateľa uvedený na prvej strane tejto zmluvy.

2.1. Cena prenosovej cesty je variabilná, uhrádzajú sa náklady vynaložené v prospech 
oprávneného poskytovateľa prenosovej cesty v závislosti od aktuálnej ceny určenej 
poskytovateľom prenosovej cesty voči Policajnému zboru.

2.2. Zmluvná pokuta nie je cenou služby.

2.3. Dodávateľ je oprávnený okrem ceny služby účtovať jednorazovú vstupnú cenu za 
pripojenie objektu na pult pozostávajúcu z ceny za zriadenie prenosovej cesty a ceny 
vstupných činností Policajného zboru. Táto cena je osobitne uvedená v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy a uhrádza sa jednorázovo v termíne splatnosti prvej splátky za službu.

3. Cenová kalkulácia tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a jej akceptovanie je osobitne schválené 
podpismi zmluvných strán. Pri kalkulácii sa použije v každom z druhu koeficientov vždy 
najvyšší koeficient zodpovedajúci objektu.

4. Úhrada ceny služby v nižšej výške ako je stanovené v čl. 2 bod 2, resp. neakceptovanie 
spôsobu výpočtu ceny podľa prílohy č. 1 sa považuje za závažné porušenie zmluvných 
podmienok.

5. Cena služby je zaplatená ak boli finančné prostriedky za poskytovanú službu pripísané na účet 
dodávateľa v mesiaci, v ktorom bola služba poskytovaná, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

6. Dodávaná služba nepodlieha DPH podľa § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, dodávateľ služby koná v rozsahu svojej hlavnej činnosti, 
tak ako je uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore 
v znení neskorších predpisov.“

2. Čl. 6 „Zmluvná pokuta“ znie:
„Čl. 6 

Zmluvná pokuta

1. Zmluvná pokuta je sankcia, ktorú je dodávateľ oprávnený uplatniť v prípade, že objednávateľ 
vyvolal tzv. falošný poplach, alebo porušil ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy. Zmluvná 
pokuta, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť v lehote uvedenej v čl. 6 bod 5 v prospech 
dodávateľa sa stanovuje:

1.1. vo výške 33 eur za tretí a každý ďalší poplach v kalendárnom mesiaci prijatý na pult z 
objektu, ak tento nebol generovaný vstupom narušiteľa, t.j. neoprávnenej osoby, do 
objektu; výskyt viac ako 10 poplachov v kalendárnom mesiaci prijatých na pult z objektu, 
ak tieto neboli generované vstupom narušiteľa do objektu, sa považuje za závažné 
porušenie zmluvných podmienok; kumulovanie poplachov za jednotlivé mesiace je 
neprípustné,

1.2. vo výške 33 eur za každé porušenie ustanovení tejto zmluvy, s výnimkou ustanovenia čl. 2 
ods. 5 a v prípade závažného porušenia zmluvných podmienok, ak bolo na základe tohto 
závažného porušenia zmluvných podmienok od nej zo strany dodávateľa odstúpené,

1.3. vo výške 66 eur za neoprávnené použitie tiesňového hlásiča objednávateľom,



1.4. vo výške 166 eur za svojvoľné úmyselné vyvolanie poplachu napr. za účelom vlastného 
preverenia činnosti určenej hliadky Policajného zboru; opakované, druhýkrát v tom istom 
kalendárnom roku svojvoľné úmyselné vyvolanie poplachu sa považuje za závažné 
porušenie zmluvných podmienok.

2. V mimoriadnych a odôvodnených prípadoch dodávateľ môže výnimočne upustiť od 
požadovanej úhrady zmluvnej pokuty. O tomto písomne vyrozumie objednávateľa. Upustenie 
od požadovania úhrady zmluvnej pokuty sa nevzťahuje na zmluvnú pokutu uvedenú v bode
1.3. tohto článku.

3. Omeškanie platby alebo jej časti po dobu viac ako 30 kalendárnych dní od posledného termínu 
splatnosti sa považuje za porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ je povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu vo výške 30 eur.

4. Omeškanie platby alebo jej časti po dobu viac ako 90 kalendárnych dní od posledného termínu 
splatnosti sa považuje za závažné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ je povinný 
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 60 eur, pričom dodávateľ služby je oprávnený písomne 
odstúpiť od tejto zmluvy.

5. Zmluvná pokuta je splatná podľa vystavenej faktúry vystavenej dodávateľom.“

ČI. II.
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené
3. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch splatnosťou originálu, z ktorých 2 obdrží dodávateľ a 1 

objednávateľ služby.
4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

01.04.2019.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento 

dodatok uzatvárajú na základe ich skutočnej, vážnej, určitej a slobodnej vôle a že dodatok nebol 
uzatvorený v tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej 
obsahom ho podpisujú.

č.:

V Považskej Bystrici dňa V Trenčíne dňa


