DODATOK
k Zmluve

číslo

36/2006-ZM zo

dňa

č.

2

15. 12. 2006 o poskytovaní výkonu technickej ochrany objektu.

Zmluvné strany
Objednávateľ

MESTO ZLA TÉ MORAVCE, Mestský úrad
ul. l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce

Zastúpený

Ing. Serafína

Bankové spojenie
Č. účtu/var. symb.

Všeobecná úverová banka a.s.
33422162/0200
00308676
2021058787
Zriadené zákonom

IČO
DIČ

Obchodný register

Ostrihoňová,

primátor mesta Zlaté Moravce

Registračné číslo
(ďalej

Chránený objekt

ako "objednávatel'")

Budova Mestského úradu a Mestskej polície v Zlatých
Moravciach, ul. l. mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce
a

Dodávateľ

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
so sídlom v Nitre
Kalvárska 2, Nitra 949 36

Zastúpené

Riaditeľ Krajského
JUDr. Dušan Síleš

Splnomocnený
podpisom zmluvy

Bankové spojenie
Č. účtu/var. Symb
IČO
DIČ

riaditeľstva

Policajného zboru v Nitre

Vedúci oddelenia ochrany objektov KR PZ v Nitre
Mgr. Vladimír Smatana
Štátna pokladnica Bratislava
7000172744/8180
00735809
2020975000
(ďalej

ako "dodáva tel'")

(ďalej spoločne

ako "zmluvné strany")

V zmysle čl. IO, bodu l. zmluvy číslo 36/2006-ZM o poskytovaní výkonu technickej ochrany objektu zo d1'ía
15. 12. 2006 (ďalej len "zmluva") sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:
l. Zmluvné strany sa dohodli, že diíom podpísania dodatku sa mení:

a). V

časti

"Zmluvné strany" zastúpenie objednávatel'a

z:

Ing. Serafína Ostrihoňová, primátor mesta Zlaté Moravce

Zastúpený

na:
Ing. Peter Lednár, CSc.- primátor mesta Zlaté Moravce

Zastúpený
b). V

časti

"Zmluvné strany" zastúpenie dodávatel'a

Zastúpené

z:

Riaditel' Krajského riaditel'stva Policajného zboru v Nitre
JUDr. Dušan Síleš

Splnomocnený
podpisom zmluvy

Vedúci oddelenia ochrany objektov KR PZ v Nitre
Mgr. Vladimír Smatana

na:
Zastúpené

Riaditel' Krajského riaditel'stva Policajného zboru v Nitre
Ing. Pavol Šrámek

Splnomocnený
podpisom zmluvy

Vedúci oddelenia ochrany objektov KR PZ v Ni tre
Mgr. Ladislav Chlebec

c ). Dt1om l. 4. 20 ll sa ruší príloha

číslo

2 a nahrádza sa novou prílohou

d). V článku 2 v ods. 2.5, odst. 3., odst. 4., odst. 6 a v
,,príloha č. 3".

článku

číslo

3s

účinnosťou

6 v ods. l sa text: "príloha

od l. 4. 20 ll.
č.

2" mení na text

e). V článku 2 sa dopÍi'la nový bod 2.6 v znení:
"V prípade zmeny celkovej ceny služby, objednávate!' akceptuje túto zmenu a zaväzuje sa zmenenú cenu
služby uhrádzať. Z dôvodu zmeny celkovej ceny služby nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto zmluve.
Dodávate!' sa zaväzuje o takejto zmene včas písomne vyrozumieť objednávatel'a na poslednú, v zmluve
uvedenú alebo písomne oznámenú kontaktnú adresu objednávatel'a."

f). Čl. I O ods. l znie:
"Táto zmluva a jej jednotlivé ustanovenia môžu byť menené len na základe slobodnej vôle oboch zmluvných
strán, vo forme písomného dodatku ku zmluve, ak nieje ustanovené v zmluve inak."
Tento dodatok tvorí neoddelitel'nú súčasť zmluvy a je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jeden
prináleží objednávatel'ovi a dva dodávatel'ovi.
3. Objednávate l' sa zárovet1 zaväzuje, že s poukazom na zmenu DPH od O1.01.20 ll v zmysle zákona
č. 490/20 l O Z. z. z 19% na 20%, doplatí tento rozdiel vo výške 0,09,- € v povinnej mesačnej platbe za
mesiac apríl r. 201 I t.j. do 10.04.201 I.
4. Dodatok nadobúda platnosť dt1om podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť d1'í.om l. 4. 201 I.
2.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
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Príloha

číslo

3 k zmluve

č.p.:

36/2006-ZM

vzorec a stanovenie celkovej ceny služby,
vrátane ostatných poplatkov

ecs

cPc

=

csoo

+

(Základná cena služby x kl x k2 x k3 x k4)
Pričom

platí:

ecs- celková cena služby,
CPC- cena prenosovej cesty,
CSOO- cena za službu ochrany objektu.

Cena prenosovej cesty (CPC) = 3,98 €

mesačne

Cena za službu ochrany objektu (CSOO) = 12,14 x 1,7 x 2 x 1,1 x 1,7 = 77,18 €

mesačne

Od l. do 10. apríla 2011 ste povinní uhradiť čiastku 3,98 € (CPC) + 0,09 € (doplatok
CPC za mesiace január, február a marec r. 2011) = 4,07,- € na číslo účtu 7000172787/8180
(variabilný symbol platby 9207036062) a čiastku
77,18,- € (CSOO) na číslo účtu
7000172744/8180 (variabilný symbol platby 9207036061).
Počnúc mesiacom máj 20 ll ste povinní uhrádzať čiastku 3,98,- € (CPC) na číslo účtu
7000172787/8180 (variabilný symbol platby 9207036062) a čiastku 77,18,- € (CSOO) na
číslo účtu 7000172744/8180 (variabilný symbol platby 9207036061), pričom obe čiastky sú
splatné do l O. kalendárneho dňa mesiaca, za ktorý sa platnosť týka.
Pri uhrádzaní platby nezabudnite
identifikáci u platiteľa.
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Ing. Pavol Šrámek
riaditeľ

KR PZ v Nitre

Koeficient l

l

Hodnota chráneného
hnuteľného majetku

do 33.000 €

l. t

viac ako 33.000 €
do 100.000 €

l. s

viac ako 100.000 €
do 160.000 €

l. 7

viac ako 160.000 €
do 330.000 €

Koeficient 3

Dislokácia objektu

Koeficient 4

l

objekty bytov a rodinných domov, kde sa
nachádzajú bežné hotovosti a ceniny
do 22.500 €
( bez použitia koeficientu l)

l

dislokované v sídle KR PZ alebo
OR PZ

l

t.8

objekty bytov a rodinných domov, kde sa
nachádzajú bežné hotovosti a ceniny
viac ako 22.500 €
( bez použitia koeficientu l)

l •l

dislokované v sídle OO PZ

l •l

byty
v intraviláne obce

2

l.t

dislokované do 10 km po
verejných komununikáciách od
sídla KR PZ, OR PZ, OO PZ

l•l

rodinné domy
v intraviláne obce

obchodné a podnikatel'ské priestory
(kancelárie, sklady, ordinácie, ostatné
obchody, stánky a pod.) -

1.5

dislokované do 20 km po
verejných komunikáciach od sídla
KR PZ, OR PZ, OO PZ

l. 7

ostatné objekty
v intraviláne obce

I.S

dislokované nad 20 km po
verejných komunikáciach od sídla
KR PZ, OR PZ, OO PZ

t.S

objekty
v extraviláne obce

Koeficient 2

Rizikovosť

objektu

obchodné a podnikatel'ské priestory
(kancelárie, sklady, ordinácie, ostatné

l .ll

obchody, stánky a pod.) - do 300 m
chráneného priestoru

t

2

viac ako 300 m chráneného priestoru
viac ako 330.000 €
do 660.000 €

t.S

ll. 5

l

viac ako 660.000 €

objekty osobitnej
dôležitosti a ďalšie dôležité
objekty

t.5

benzínové čerpadlá, sústredenie výbušnín a
zbraní vrátane munície

5.1

sústredenie fin.hotovostí, cenín, zlata,
drahých kovov, drahé kamene, starožitnosti
a pod.

5

pošty

t.l

lekárne a objekty, kde sa nachádzajú
omamné látky, psychotropné látky,
prekurzory, jedy a iné

t.7

bankomaty

6

banky a ostatné finančné ústavy

l•l

školy a iné školské zariadenia

l. s

rozpočtové a príspevkové organizácie

* pokial' je organizácia alebo objekt štátnou
o

rozpočtových

- -

rozpočtovou

rozpočtové arg. mimo rezort
ninisterstva a príspevkové arg.,
školy a iné školské zariadenia

OD]eKty
obtiažne dosiahnutel'né, bez
celoročne sprístupnenej
komunikácie (lesy, horské oblasti)

*

objekty osobitnej dôležitosti
a ďalšie dôležité objekty *

5.ll
L__

s

Všeobecná charakteristika

- -

l

------

organizáciou, cena služby PZ sa

neúčtuje

podl'a § 26 ods. 1 zákona

pravidlách verejnej správy a o zrnene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

č.

523/2004 Z.z.

l

