
/ Dodatokč. 1kzmluve
o poskytovaní služby technickej ochrany objektu:

9l5l30l00l2l15

Počet ýtlačkov: 3
Výtlačok číslo:
Prílohy:

V zmysle ustanovení § 262,269,27I zákonač. 5I3l1991Zb. Obchodného zákonníka v zneni
neskorších predpisov

Objednávatel':

obchodné meno: Kysucká knižnica v Čadci
sídlo: Ulica 17 novembra 1258, 022 OI Čadca
zastúpený: PhDr. Janka Bírová, riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci
bankovéspojenie: Štátnapokladnica
číslo účtu: SK708l800000007000481352
IČo: 36145068
DIČ: 2021435625
IČ lpH: SK2O2I435625
zapísaný: Zriaďovateť - Žilins§; samosprávny kraj, č. zriad'ovacej listiny 2O02l84

(d'alej len,,objednávatel"')

objekt ochrany: Kysucká knižnica v Čadci, Ulica 17 novembra 7258, O22 OI Čadca

.:
(d'alej len ,,objekt")

Dodávatel':
Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sídlo a adresa: Pribinova 2,8I2 72,Bratislava
Zastúpené: vedúci oddelenia ochrany objektov Krajského riaditefstva Policajného zboru v

Žlline mj r. M gr. Petra Š kuli paiová, na základ,e plnomocenstva

ý.n.: PPZ-OOO1-2018/018160-009 zo dňa 02. augusta 2018
Bankové spojenie: Státnapokladnica
C, príjmového účtu: SK05 8180 0000 0070 0017 9882
Variab. symbol : 9530001215
ICO: 00151866
DIČ: 2O2O57I52O

(d'alej len,,dodávatel"')

po vzájomnej dohode uzatvárajútento Dodatok k Zmluve ě.9l5l30l0T,2ll5 o poskýovaní služby
technickej ochrany objektu s vývodom signálu na PCO OR PZ Čadca (ďalej len,,zmluva").



I.

1. Cl. 2,,Cena" znie,,

predmet dodatku

,,č1.2
Cena

1. Cena je stanovená podl'a zákonaNR SR č. l8/1996 Z. z. o cenách l znení neskoršich p:.J,:,-,_-,.

ako cena dohodou.

Cenu služby tvorí súčet ceny prenosovej cesty a ceny služb.v Polica.jného zboru. ki..:3 s.,

uhrádza na účet dodávatel'a uvedený na prvej strane tejto znrluvv,

2,L Cena prenosovej cesty je variabilná, uhrádzajú sa náklady vyrraložené r prospecIl
oprávnenélro poskytovatel'a prenosovej cesty v závislosti od aktuálnej cen\ určene.i

poskytovatel'om prenosovej cesty voči Policajnému zboru.

2.2. Zmllxná pokuta nie je cenou služby.

2.3. Dodávatef je oprávnený okrem ceny služby účtorzat' jednorazovťr vstupnú cenu za
pripojenie obiektu na pult pozostáva.júcll z ceny za ztiadenie prenosovej cest1 a cenv
vstupných činností Policajného zboru. Táto cena je osobitne uvedená v prílohe č. 1 teito
zmluvy auhrádza sa jednorázovo v termíne splatnosti prvej splátky za službu.

Cenová kalkulácia tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy ajej akceptovanie je osobitne schválené
podpismi zmluvných strán. Pri kalkulácii sa použije v každom z druhu koeficientov vždy
naj vyšší koefi cient zodpovedaj úci obj ektu.

J.

4. Úhrada ceny služby v nižšej výške ako .je stanovené v čl. 2 bod 2. resp. neakceptovanie
spósobu výpočtu ceny podla prílohy č. 1 sa považuje za závažné porr-ršenie zmluvných

6.

podmienok.

Cena služby je zapl,atená ak boli finančné prostriedky za poskytovanú službu pripísané na účet
dodávatel'a v mesiaci, v ktorom bola služba poskytovaná, ak nebolo písomne dohodnuté inak,

Dodávaná služba nepodlieha DPH podl'a § 3 ods. 4 zákona č.22212004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. dodávatel'služby koná v rozsahu svojej hlavnej činnosti,
tak ako je uvedené v § 2 ods. 1 písm, a) zákona NR SR č. I71lI993 Z. z. o Policajnom zbore
v zneni neskorších predpisov."

2. C1.6 ,,Zmluvná pokuta" znie: !

,,č1.6
Zmluvná pokuta

1. Zmluvná pokuta je sankcia, ktorúr je dodávatel' oprávnený uplatnit' v prípade, že objednávatel'
vyvolal tzv. falošný poplach, alebo porušil ktorékol'vek ustanovenie tejto zmluvy. Zmluvná
pokuta, ktorú je objednávateť povinný uhradit' v lehote uvedenej v čl. 6 bod 5 v prospech
dodávatefa sa stanovuje:

1.1. vo výške 33 eur za tretí akaždý d'alší poplach v kalendárnom mesiaci prrjatý na pult
z objektu, ak tento nebol generovaný vstupom narušiteťa, t.j. neoprávnenej osoby, do
objektu; výskyt viac ako 10 poplachov v kalendárnom mesiaci prijatých na pult z objektu,
ak tieto neboli generované vstupom narušitel'a do objektu, sa považuje za závažné
porušenie zmluvných podmienok; kumulovanie poplachov za jednotlivé mesiace je
neprípustné,

1.2.vo výške 33 eur zakažďé porušenie ustanovení tejto zmluvy, s výnimkou ustanovenia čl. 2
ods. 5 a v prípade závažného porušenia zmluvných podmienok, ak bolo na základe tohto
závažného porušenia zmluvných podmienok od nej zo strany dodávatel'a odstúpené,
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5.
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2.

1.3. vo výške 66 eur zaneoprávnené použitie tiesňového hlásiča objednávateťom,

1.4. vo výške 166 eur za svojvoťné úmyselné vyvolanie poplachu napT. za účelom vlastného
preverenia činnosti určenej hliadky Policajného zboru; opakované, druhýkrát v tom istom
kalendárnom roku svojvol'né úmyselné vyvolanie poplachu sa považuj e za závažné
porušenie zmluvných podmienok.

V mimoriadnych a odóvodnených prípadoch dodávatel' móže výnimočne upustit' od
požadovanej úhrady zmluvnej pokuty. O tomto písomne vyrozumie objednávatefa, Upustenie
od požadovania úhrady zmluvnej pokuty sa nevzťahuje na zmluvnú pokutu uvedenú v bode
1.3. tohto článku.

Omeškanie platby alebo jej časti po dobu viac ako 30 kalendárnych dní od posledného termínu
splatnosti sa považuje za porušenie zmluvných podmienok a objednávateť je povinný uhradit'
zmluvnú pokutu vo výške 30 eur.

Omeškanie platby alebo jej časti po dobu viac ako 90 kalendárnych dní od posledného termínu
splatnosti sa považuje za závažné porušenie zmluvných podmienok a objednávateť je povinný
uhradit' zmluvnú pokutu vo výške 60 eur, pričom dodávateť služby je oprávnený písomne
odstúpit' od tejto zmluvy.

5. Zmluvná pokuta je splatná podl'a vystavenej faktúry vystavenej dodávatel'om."

Cl. il.
záverečné ustanovenia

1, Tento dodatok tvorí neoddelitel'nú súčast' zmluvy.
2. Neoddeliteťnou súčast'ou dodatku je Príloha č. 1
3. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené
4. Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnost'ou originálu, z ktorých 2 obdrží dodávatel' a 1

objednávateť služby.
5. Tento Dodatok nadobúda platnost' dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnost' dňom

01. 04. 2019.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento

dodatok uzatváralú na základe ich skutočnej, vážnej. určitej a slobodnej vóle a že dodatok nebol
uzatvorený v tiesni, pod nátlakom, ani za zvtráši' nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ho podpisujú.

č.p. : KRPZ-ZA-OOP- I2-00r l20l5-PCO
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PhDr. Janka Bírová mjr. Mgr. Petra Skulipaiová
vedúci

oddelenia ochrany obj ektov
KR pZ v Žilin"

riaditel'ka Kysuckej kniin ice
v čadci 
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Príloha č. 1 k dodatku ě.1 zmluvy č, 9/ 5l30l00l2/ 15

Výpočtový vzorec na stanovenre
ponechania póvodnej eeny, ktorá bola
o poskytovaní technickej ochrany.

ceny služby ochrany
výpočtom stanovená v

nie je uvedený, z dóvodu
zmluve č. 9l5l30l00l2ll5

Cena služby je vo výške: 25,55 eur mesačne

Platbupoukazujte na číslo účtu SK05 8180 0000 0070 0017 9882, s variabilným symbolom
9530001215

Cena služby je splatná podťa č1. 2, ods. 5;bodatku č. l zmluvy ě. gl5l30l00t2ll5 oposkytovaní
služby technickej ochrany.
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y ,.!ťu dň^ !:{: ,b(? /1 l.zor7
V Žiline dRa.

PhDr. Janka Bírová mjr. Mgr. Petra Škulipaiová
riaditeťka Kysuckej knižnice vedúci

v Čadci 
- 

l , drlelenia ochranv ohiektov

(titul, meno, priezvisko, funkcia, pečiatka) (titul,\reno, priezM, f{rnkc i a, p e č i atka)


