
    CEZ ÚV SR: 1267/2018  

Dodatok č. 1/2019 

 

Dodatok č. 1/2019 

 
 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201828868 Z  (CEZ: 1267/2018) (ďalej ako „zmluva)“, 

uzatvorený v súlade s  § 18 ods. 3 písm. b)  zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v súlade s čl. V bodom 5.5. zmluvy (ďalej ako „dodatok“)   

 

 
 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:                       Úrad vlády Slovenskej republiky 

 

Sídlo:    Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 

v mene ktorého koná:            Mgr. Matúš Šutaj Eštok,                                   

                                               vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

IČO:    00 151 513 

DIČ:    2020845057 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

   

Zástupca na rokovanie  

vo veciach technických:   

tel.:         

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 
 

a 
 

Dodávateľ    AMG Security s.r.o. 

Sídlo:    Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 

v mene ktorého koná:            Ing. Norbert Matyšek, konateľ spoločnosti 

IČO:    46 268 995 

DIČ:    2023307726 

DIČ DPH:                              SK2023307726 

Bankové spojenie:  Tatrabanka, a. s. 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK25 1100 0000 0029 2687 3883 

 

 

(ďalej ako „dodávateľ“) 

 

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

Článok I. 

Predmet Dodatku 

 

1. V čl. III. Zmluvné podmienky, bod 3.2 sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza novým 

bodom, ktorý znie:   



„3.2 Čas/lehota plnenia zmluvy: 18.07.2018 – 17.10.2019“. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. IV Zmluvná cena sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza 

novým článkom, ktorý znie:  

 

„4.1 Pôvodná cena predmetu Zmluvy bez DPH: 82.000,00 EUR 

       Sadzba DPH: 20 % 

       Pôvodná cena celkom vrátane DPH: 98.400,00 EUR 

 

 4.2 Cena predmetu Zmluvy na základe tohto Dodatku: 20.500,00 EUR 

       Sadzba DPH: 20 % 

       Cena predmetu Zmluvy na základe Dodatku vrátane DPH 24.600,00 EUR      

  

 

 4.3  Celková cena predmetu Zmluvy: 102.500,00 EUR 

        Sadzba DPH: 20 % 

                    Celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH: 123.000,00 EUR.“  

 

Článok II. 

 Záverečné ustanovenia. 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené. 

 

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je povinne zverejňovaným  v zmysle 

§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že 

tento dodatok bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky (ďalej len „register“). 

 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v registri. 

 

4. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisov, pričom dva rovnopisy obdrží 

objednávateľ a dva dodávateľ. 
 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah tohto Dodatku riadne prečítali,                                      

je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle,  nebol urobený v 

tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, 

na znak čoho bez výhrad pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

V Bratislave, dňa:       Vo Zvolene, dňa:  

 

Objednávateľ:      Dodávateľ:  

 

Úrad vlády Slovenskej republiky AMG Security s.r.o. 
 

 

..........................................     ...........................................  

Mgr. Matúš Šutaj Eštok      Ing. Norbert Matyšek  

vedúci Úradu vlády                                                     konateľ spoločnosti 

Slovenskej republiky 




