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Dodatok č. 3 

k Zmluve o poskytovaní strážnej služby 

č. 06/01/2012/SC KSK 

/uzatvorenej dňa 17. 01. 2011/ 

 (ďalej len „dodatok“) 

 

Zmluvné  strany 

 
Objednávateľ 

Obchodné meno:     Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo:                   Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Štatutárny orgán:     Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ 
Vo veciach obchodných:    Ing. Gabriela Pelikánová 
Vo veciach technických:    Mgr. František Štos 
IČO:     35 555 777 
DIČ:     2021772544 
IČ DPH:     SK2021772544 
IBAN:                                                                          SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  
Právna forma:     Príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym           
                                                                                     krajom zriaďovacou listinou č. 5914/2010-RU16/40617 
                                                                                     v znení neskorších dodatkov 
Peňažný ústav:     Štátna pokladnica 
Číslo účtu:     7000409705/8180 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
a 

 
Poskytovatateľ 

Obchodná firma:     ABAS SR Management, s. r. o. 
so sídlom:     Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 
v mene ktorej koná:     Mgr. Marcel Biznár, konateľ 
IČO:     35 883 324    
DIČ:     2021826983 
IČ DPH                                                                         SK2021826983    
Obchodný register:                  Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 31468/B 
Číslo licencia na prevádzkovanie stráž. služby:          PS 001258 
Bankové spojenie:    Tatra banka a.s. 
Číslo účtu (IBAN):     SK37 1100 0000 0026 2684 5004 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“, ďalej aj spoločne „zmluvné strany“) 

 

 

uzavreli nižšie uvedeného dňa tento dodatok:  
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I. 

Preambula 

(1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 17. 01. 2011 Zmluvu o poskytovaní strážnej služby č. 
06/01/2012/SC KSK (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je poskytovanie strážnej služby 
v zmysle § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon“). 

(2) Zmluvné strany sa dohodli na základe Čl. IV bod 7  Cena  upraviť Zmluvu a ňou založený 
vzájomný zmluvný vzťah na základe tohto dodatku a to za ďalej špecifikovaných podmienok.  

 

II. 

Predmet dodatku  

(1)  V článku IV. Zmluvy, Cena sa v celom rozsahu ruší bod 1 a nahrádza sa nasledovným textom: 

             Cena za poskytovanú strážnu službu sa s účinnosťou od  01.01.2018 stanovuje na 4, 82 
EUR/hodina /osoba bez DPH, (s DPH 5, 78  EUR /hodina/osoba). 

 

III. 
Záverečné ustanovenia  

(1) Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a platí aj pre všetky ďalšie v budúcnosti 
otvorené strediská a cestmajsterstvá Objednávateľa. 

(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté. 
(3) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane po jednom 

rovnopise.  
(4) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania poslednou zmluvnou stranou a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v platnom znení. 

(5) Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho 
obsahom ho vlastnou rukou podpísali. 
 

 

 

  V Košiciach dňa :  29.12.2017                                V Bratislave dňa : 21.12.2017 

 

-------------------------------------------                          ---------------------------------------------- 

        Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ                                       Mgr. Marcel Biznár, konateľ 
            
 


