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Dodatok č. 1  

k Zmluve o poskytovaní služieb č. OST/574/2022/BVS zo dňa 27.07.2022 
 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov  

 

„Ochrana majetku a monitoring” 
 

(ďalej len „Dodatok č. 1” a „Zmluva“) 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1. Objednávateľ:  

Obchodné meno: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

IČO: 35 850 370 

DIČ: 2020263432 

IČ DPH: SK2020263432 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka č. 

3080/B 

V zastúpení: 

 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu (IBAN): 

BIC: 

(ďalej len „objednávateľ”) 

 

 

 

JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Emerich Šinka, člen predstavenstva a finančný riaditeľ 

 Všeobecná úverová banka, a.s. 

  

 SUBASKBX 

2. Poskytovateľ: 

 

Vedúci člen združenia: 

Združenie s názvom DUG+SHIELD+AVAL  

Obchodné meno: DUG s.r.o. 

Sídlo: Cukrovarská 83/32, 979 01 Rimavská Sobota 

IČO: 36 034 762 

DIČ: 2021442126 

IČ DPH: SK2021442126 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, 

vložka č. 5796/S 

V zastúpení: 

Bankové spojenie: 

Ing. Michal Urban, konateľ 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): 

BIC: 

Licencia: 

Forma strážnej služby: 

 

GIBASKBX 

PS001229 

ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, ochrana  

majetku na verejne prístupnom mieste, monitorovanie činnosti osoby     

v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste 

Registratúrne číslo zmluvy: 

 

 

 

 

22Sml00048  
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Prvý člen združenia:   

Obchodné meno: Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. 

Sídlo: Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 

IČO: 36 208 922 

DIČ: 2020040748 

IČ DPH: SK2020040748 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice l, oddiel Sro, vložka č. 

12711/V 

V zastúpení: 

 

Druhý člen združenia: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Zápis: 

 

V zastúpení: 

Drahomíra Adamová, konateľ 

 

 

AVAL BETA s.r.o. r.s.p. 

Hroncova 1, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto 

31 727 972 

2020482695 

SK2020482695 

Obchodný register Okresného súdu Košice l, oddiel Sro, vložka č. 

7908/V 

Bc. Peter Vaško, konateľ  

(ďalej spoločne len „poskytovateľ) 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu len ako „zmluvné strany” alebo jednotlivo „zmluvná strana“) 

 

Čl. I 

PREDMET DODATKU Č. 1 

Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XII Spoločné a záverečné ustanovenia, bodu 12.1 Zmluvy dohodli na 

nasledovných zmenách Zmluvy: 

1.1  V Čl. IIl Čas plnenia sa pôvodné znenie bodu 3.1 ruší a nahrádza sa nasledovným znením: 

 

„3.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa Zmluva uzatvára na dobu určitú do: 

10.03.2023.“ 

 

Čl. II 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1, 

zostávajú v platnosti bez zmeny. 

 

2.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným 

Úradom vlády Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 

znení neskorších predpisov. 

 

2.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve (2) 

vyhotovenia a poskytovateľ jedno (1) vyhotovenie. 

 

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom 

obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne 
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určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom 

pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

V Bratislave, dňa: 30.01.2023     V Rimavskej Sobote, dňa: 30.01.2023  

Za objednávateľa: 
  

Za poskytovateľa: 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Združenie DUG+SHIELD+AVAL v zastúpení:   

DUG s.r.o. 

 

...........................................             ........................................... 
JUDr. Peter Olajoš              Ing. Michal Urban 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ           konateľ 

 

 

........................................... 
Ing. Emerich Šinka 
člen predstavenstva a finančný riaditeľ 
 
 


