
Dodatok č. 1 
k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY 

 
              (vyplní dodávateľ) 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
Odberateľ: 
Názov:    Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Adresa:    Zuzkin park 10 
PSČ a obec:   040 11 Košice 
IČO *:    35 570 547 
IČ DPH *:      
DIČ *:    2022113907 
Obchodný register *:   
Bankové spojenie *:    
Zastúpený:   PhDr. Emília Nuberová 
Funkcia:    riaditeľka     *ak existuje 
 
Dodávateľ: 
Názov:    Ing. Jaroslav Maxim – ELCOMAX 

Adresa:    Slobody 14 
PSČ a obec:   040 11 Košice 11 
IČO:    17 247 926 
IČ DPH:    SK1020631194  
DIČ:    1020631194 
Číslo licencie (473/2005 Z.z.)  FT 001774 
Živnostenský register:  Obvodný úrad v Košiciach, č. živnostenského registra 803-5948 

Bankové spojenie:    
Zastúpený:   Ing. Jaroslav Maxim 
Funkcia:    majiteľ firmy 
 
Tento dodatok k zmluve sa uzatvára v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z. v znení jeho zmien a dodatkov, v súlade so 
zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení zmien a dodatkov a vyhlášky Ministerstva 
vnútra SR č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti. 
 
Tento dodatok rozširuje článok 4 zmluvy o poskytovaní  technickej služby č.1510221 o ďalšie miesto realizácie: 
  

Článok 4 
Realizácia 

 
a) Miesto realizácie 

 
Názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – Elokované pracovisko 
Adresa: Galaktická 11 
PSČ: 040 12 
Obec: Košice 

 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všetky ostatné články zmluvy o poskytovaní technickej služby č.1510221 zostávajú nezmenené a v platnosti.  
2. Osoby podpisujúce tento dodatok k zmluve v mene zmluvných strán vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené podpísať tento 

dodatok k zmluve a neexistuje žiadne obmedzenie alebo zákaz, na základe ktorého by boli tieto osoby obmedzené podpísať tento 
dodatok k zmluve a zaviazať zmluvné strany k povinnostiam vyplývajúcim z tohto dodatku zmluvy. 

3. Zmluvné strany tento dodatok k zmluve uzatvorili v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. a prehlasujú, že dodatok k zmluve nebol 
uzatvorený v tiesni, zmluvné strany si dodatok k zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho 
podpisujú. 

 
 

           Košice, 28.12.2016            Košice, 28.12.2016 
....................................................     .................................................... 

miesto a dátum       miesto a dátum 
 
 
 
 
 
 

....................................................     .................................................... 
za odberateľa (meno a podpis)     za dodávateľa (meno a podpis) 

                           PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka       Ing. Jaroslav Maxim, majiteľ 

číslo TS 1 5 1 1 2 2 1 

  


