
Dodatok č. 6 

k Zmluve o poskytovaní strážnej služby č. 06/01/2012/SCKSK 

uzatvorenej dňa 17.01.2012 (ďalej ako „dodatok“) 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 

Osoba konajúca v mene organizácie: Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 

Osoba oprávnená rokovať 

v mene organizácie:   Bc. Peter Hudák 

IČO:   35 555 777 

DIČ:  202 177 2544 

IČ DPH:               SK 2021772544 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

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 

Kontakt:    tel.: 055/78 60 013, email: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk  

(ďalej ako „objednávateľ“) 

a 

 

Poskytovateľ: ABAS SR Management s. r. o. 

Sídlo:     Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava 

Osoba konajúca v mene spoločnosti: Mgr. Marcel Biznár, konateľ  
Osoba oprávnená rokovať 

v mene spoločnosti:                        Ľuboš Orlický 
IČO:     35 883 324 

DIČ:     202 182 6983 

IČ DPH:    SK 2021826983 

Obchodný register:   Okresný súd Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31468/B 

Bankové spojenie:   Tatra banka a. s. 

Číslo účtu, IBAN:   SK37 1100 0000 0026 2684 5004 

Číslo licencie:    PS 000036            

 

(ďalej ako „poskytovateľ“)  

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)  

 

uzavreli tento dodatok: 
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Čl. II 

Predmet dodatku 

 

Na základe skutočnosti, že objednávateľ realizuje výber nového poskytovateľa strážnej služby, 

v súvislosti s ktorým je potrebné riešiť zabezpečenie predmetu plnenia a účelu tejto zmluvy do doby 

výberu nového poskytovateľa, a vzhľadom ku skutočnosti, že novelou zákona č. 663/2007 Z. z. 

o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01.01.2020 mení suma minimálnej 

mzdy pre zamestnanca, sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o poskytovaní strážnej služby č. 

06/01/2012/SCKSK zo dňa 17.01.2012 v znení dodatkov č. 1-5 (ďalej len ,,zmluva“) sa mení a znie 

nasledovne:  

 

 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že článok III zmluvy ods. 1 sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným 

znením: 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do dňa predchádzajúcemu dňu nadobudnutia 

účinnosti novej Zmluvy o poskytovaní strážnej služby (ďalej ako „nová zmluva“). Nová zmluva 

bude uzatvorená medzi objednávateľom a novým poskytovateľom, ktorým bude víťazný 

uchádzač verejného obstarávania objednávateľa, ktorého predmetom zákazky je poskytovanie 

strážnej služby.  

2) Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. zmluvy ods. 1 sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným 

znením:  

1. Cena za poskytovanú strážnu službu sa s účinnosťou od 01.01.2020 stanovuje na 6,40 

Eur/hodina/osoba bez DPH (s DPH 7,68 Eur/hodina/osoba). 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.  

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.  

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť 

dňa 01.01.2020. 

4. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho dve pre každú zmluvnú stranu.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu 

s jeho obsahom ho vlastnou rukou podpísali.  

 

 

Objednávateľ:       Poskytovateľ: 

 

V Košiciach, dňa 30.12.2019     V Bratislave, dňa 30.12.2019  

 

 

 

______________________________    _____________________________                                      

Správa ciest Košického samosprávneho kraja   ABAS SR Management s. r. o.  

Ing. Jozef Rauch, riaditeľ     Mgr. Marcel Biznár, konateľ  

           


