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Dodatok č. 3 
 
k zmluve uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov na poskytovanie strážnej služby, zo dňa 12.09.2006 v znení jej 
Dodatku č.1 zo dňa 08.10.2010 a Dodatku č. 2 zo dňa 01.10.2013 (ďalej aj „Dodatok“) 

 
 

Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ:  Rozhlas a televízia Slovenska  
Sídlo:   Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
IČO:    47 232 480 
Registrácia :   Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, 

odd. Po, vl. č. 1922/B 
štatutárny orgán:  Václav Mika, generálny riaditeľ 
Bankové spojenie:  XXXXXX  
 Číslo účtu:    XXXXXX  
IČ DPH:   XXXXXX   
  
 
 (ďalej aj „objednávateľ“, alebo „RTVS“, spoločne s poskytovateľom „zmluvné strany“) 
 
 
a 
 
 
Poskytovateľ:  OSOP spol.  s r.o. 
Sídlo:   Švermova 14, 902 01 Pezinok 
IČO:    34 097 082 
Registrácia :   Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, 

odd. Sro, vl. č. 12969/B 
Zastúpený :   Mgr. Rudolf Vaverčák , konateľ 
Bankové spojenie : XXXXXX   
Číslo  účtu:   XXXXXX   
IČ DPH:   XXXXXX   
 
 
(ďalej aj „poskytovateľ“,  spoločne s objednávateľom „zmluvné strany“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. 
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Zmluvné strany sa dohodli na  znení Dodatku č. 3 k zmluve na poskytovanie strážnej služby, 
uzatvorenej zmluvnými stranami, dňa 12.09.2006, v znení jej Dodatku č.1 zo dňa 08.10.2010 
a Dodatku č. 2 zo dňa 01.10.2013 (ďalej aj „zmluva“). 
 

II. 
2.1 Zmluvné strany konštatujú, že došlo k zmene vlastníka jedného z objektov, ktorý bol vo 
vlastníctve objednávateľa a v ktorom bola poskytovaná strážna služba podľa zmluvy, a to 
Štúdia RTVS, Rudlovská cesta č. 1 Banská Bystrica (ďalej aj „objekt“). 
 
2.2 V zmysle čl. IV. zmluvy je objekt, špecifikovaný v predchádzajúcom bode, vylúčený 
v celom rozsahu z predmetu zmluvy, teda z poskytovania strážnej služby poskytovateľom 
podľa zmluvy, a to dňom 10.7.2016. 
 
2.3 Vylúčením objektu, špecifikovaného v bode 2.1 tohto článku, sú v primeranom rozsahu 
dotknuté aj ostatné ustanovenia zmluvy v časti, ktoré sa týkajú tohto objektu. 
 
 

III. 
3.1 Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú uvedené v článku II. tohto Dodatku, nie sú týmto 
Dodatkom dotknuté a zostávajú bez zmeny. 
 
3.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými 
stranami, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv Úradu vlády a stáva sa nedeliteľnou súčasťou zmluvy. 
 
3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok si prečítali, obsahu porozumeli a podpisom 
potvrdzujú súhlas s jeho obsahom. 
 
3.4 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
jeden exemplár. 
 
 
 
V Bratislave, dňa ...........    V Bratislave, dňa ........... 
 
 
 
 
 
..........................................    ....................................... 
Rozhlas a televízia Slovenska   OSOP, spol. s r.o. 
Václav Mika      Mgr. Rudolf Vaverčák 
generálny riaditeľ     konateľ 
 


