
Dodatok č. 5 
k zmluve 

na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany 

č. 03/02/2015

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ: PROFIS spol. s r. o.
Jána Palárika 16, 908 51 Holíč

Zriadený: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, OddieľSro, vložka Č.326/T
Štatutárny orgán:
IBAN:
BIC SWIFT:
IČO:
IČ DPH:
Zodpovedný zástupca:

Vladimír Peťko - konateľ

34 103 201
SK 2020377150
Vladimír Peťko - riaditeľ

ďalej len “zhotoviteľ“

1.2 Objednávateľ:

Zastúpený 
IČO 
IČ DPH: 
Zriadený:

Zastúpený vo veciach 
zmluvných:
Bankové spojenie:

A
Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
Prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
00 398 865
SK 2020845332
verejná vysoká škola na základe zákona 
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan 
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky

ďalej len “objednávateľ



Zmluvné strany uvedené v tomto dodatku sa dohodli, že ustanovenia jednotlivých 
článkov zmluvy č.03/02/2015 sa menia nasledovne:

ČI. X. Záverečné ustanovenia sa mení nasledovne:
Odst. 10.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu ďalších 24 mesiacov od nadobudnutia platnosti.

Príloha č. 3 k zmluve č. 03/02/2015 sa mení nasledovne

Zoznam pracovníkov dodávateľa, ktorých určil na dodanie a odovzdanie prác

Meno a priezvisko Zabezpečované obvody email Mobil

Ing. Darina Javorská Vedúci technik, CO
Ing. Erik Oravec Technik PO, BOZP

__________________________________________

Ostatné ustanovenia v zmluve zostávajú v nepozmenenej podobe.
Dodatok zmluvy je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každý strana po jej podpísaní 
dostane jedno vyhotovenie.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej potvrdenia oboma zmluvnými stranami a je 
účinný dňom jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.

V Holíči dňa: ____________ V Bratislave dňa : 

p. Vladimír Peťko, kor/ateľ

Profis spol. s r.oZHolíč 
zhotovíte!’ 

/podpis, pečiatka/

Prof. RNDr. Daniel Sevčovič.DrSc.
Dekan FMFI UK

objednávateľ 
/podpis, pečiatka/

Profis spol. s r.o. Holíč, Zmluva BOZP a PO


