
DODATOK č.1 

k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ STRÁŽNEJ SLUŽBY uzatvorenej dňa 07.05.2015 (ďalej len 

„Zmluva“) podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov medzi: 

 

 

Environmentálny fond  
so sídlom: Martinská 49, 821 05 Bratislava  

IČO: 30 796 491  

DIČ: 2021925774  

v mene fondu koná: PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ  

bankové spojenie: Štátna pokladnica  

číslo účtu v tvare IBAN: SK13 8180 0000 0070 0019 8071  

SWIFT: SPSRSKBA  

(ďalej len „objednávateľ")  

 

a  

 

FIDELITAS Hlohovec, s.r.o.,  

so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava  

v mene spoločnosti koná: František Csáji, konateľ  

IČO: 31 424 813  

IČ DPH: SK2020387985  

bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.  

číslo účtu v tvare IBAN: SK97 1100 0000 0026 2986 2176  

SWIFT: TATRSKBX  

licencia strážnej služby číslo: PS 000 492  

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,  

vložka č. 31021/B  

(ďalej len „poskytovateľ" a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č.1 v nasledovnom 

znení: 

 

 

Článok I. 

Predmet dodatku 

 

1. Týmto Dodatkom č. 1 sa mení znenie Článku VII s názvom: TRAVANIE ZMLUVY, bod 

1. Zmluvy nasledovne:  

 

„ 1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s plnením poskytovania strážnej služby odo 

dňa účinnosti zmluvy do dňa, kedy bude uzatvorená zmluva s rovnakým predmetom 

plnenia s uchádzačom vybraným na základe výsledkov verejného obstarávania 

zadávania podlimitnej zákazky.“ 
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                                                                      Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č.1 nedotknuté ostávajú platné v plnom 

rozsahu a bez zmeny. 

2. Dodatok č.1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zo 

zmluvných strán.  

3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť podľa úst. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia. 

4. Osoby podpisujúce Dodatok č.1 vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 

 

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že tento Dodatok č.1 neuzatvorili v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text Dodatku č.1 riadne a dôsledne prečítali, 

jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu oprostenú akýchkoľvek 

omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

 

V Bratislave, dňa ...................    V Bratislave, dňa ...................   

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa:  
 

 

 

 

___________________________    _________________________  

Environmentálny fond                                            FIDELITAS Hlohovec s.r.o. 

PhDr. Branislav Valovič     František Csáji  

riaditeľ       konateľ  

 


