
D o datok č. 2 
k zmluve č. 90213 zo dňa 27. 11. 2000 

I. Zmluvné strany : 

Dodávatel' : 

zastúpený 

bankové spojenie: 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave 
Špitalská 14, 
812 28 Bratislava 
riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave 
plk. JUDr. Csabom Faragóm 

číslo výdavkového účtu: 
variabilný symbol: 

IČO: 

Objednávate)': 
zastúpený: 

bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

chránený objekt: 

00735795 
Zriaďovacia listina MV SR č. SH-77 6-1/6-96 zo dňa 8.1 O .1996 

Slovenská akadémia vied 
Ing. Ján Malík, CSc. , vedúci úradu SA V 

00037869 
2020844914 

Štefánikova 49 

sa dohodli na tomto dodatku: 

Článok I. 
Predmet dodatku 

S účinnosťou od Ol. 04. 2011 sa pôvodný výpočtový vzorec na stanovenie ceny služby, 
vrátane ostatných poplatkov tvoriaci prílohu k zmluve č. 90213 o poskytovani služby 
technickej ochrany objektu ruší a nahrádza ho nový, uvedený v prílohe tohto dodatku. 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

l. Tento dodatok k zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu sa uzatvára na dobu 
trvania platnosti zmluvy č. 90213 zo dňa 27.11. 2000, tvorí jej neoddelí teľnú súčasť a je 
vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po tri pre každú zmluvnú stranu. 



2. l ento dodatok obsahuje neoddeliteľnú prílohu vfpočto ,•ého v=orca na stanovenie ceny 
.\lu:h-' \'rátane ostatných poplatkov. 

3. Sporne a inak. neupravené skutočnosti , . tomto dodatku sa riadia ,·šeobecn)·mi 
zmä111)mi právnymi úpravami . Objednávateľ akceptuje viazanosť dodávateľa internou 
úpra, ou :\1inisterstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru. 

-1. Obsah tohto dodatku k zmluve možno meniť a dopÍJ1ať len po v7ájomnej dohode 
Lmluvn)rch strán vo forme písomn)·ch dodatkov. ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou 
/111lll\). 

~ ľi.!nto dodatok bol zmluvnými stranami podpísaný v dobrej viere. nebol uzatvorený· 
' tiesni a nic za obzvlášť ncv)·hodn)·ch podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú. že sú 
spôsobilé k jeho podpisu a plneniu jeho ustanovení. ich 7.mluvná voľnosť nie je 
ohmcd1cná. Podpisom na pos lednej strane tohto dodatku vyj adrujú súhlas s jeho znením 
a l'bsahom. Súl:asnc sa zaväzujú ku korektnému plneniu tohto dodatku. Ostatné 
ll'>l.tnm ~nia 1rnluvy ostávaj ú nt!zmenené. 

6 l ento d0Jato" nadobúda platnosť a úč innosť diíom pot! pi su oboma zmiU\ n\mi 
stran:Imi. 

\ Br.tti..,lan:. Ji'ia 2 l. 03. 20 t l 

rl" .1 

Krajského riaditel':m 
J>nlicajného zboru ' Bratí 

za Joda,·atcľa 



Príloha č. 1 k zmluve č. 90213 

Výpočtový vzorec 
oa stanovenie ceny služby, vrátane ostatných poplatkov 

Cena služby PZ základná cena x kl x k2 x k3 x k4 

Cena služby = cena prenosovej cesty + cena služby PZ 

základná cena - 12, 14 eur 
cena prenosovej cesty- 3, 95 eur za mesiac 
k l, k2, k3 a k4 - koeficienty zohl'adňujú charakter objektu 

Cena služby 3, 98 + cena služby PZ 

8,46 
Cena služby je vo výške: ______ eur mesačne 

Vstt:~f)AÝ f30platok ceny prenosovej cesty 39, 50 eur 

Vstt:~pnj• poplatok ceny služby PZ 33, 19 eur 

Celkový vswpn·í poplatok * 72, €i9 et:~r 

V Bratisla 



KoeficiCflt Hodnota chráne ného Koefi cient Rizik o vosť objektu Koeficient Dislokácia obje ktu Koeficient 
Vš.,obeco:\ 

l hnute fl néh o miljť'tku 2 3 4 
cha ra kteris tik.a 

rozpočto vé org 
objekty bytov a rodinných mm10 rezort 
domov, kde sa nachádzajú 

dislokované v sídle mmi -> terstva a 
l do 33.000 € l bežné hotovosti a ceniny do l KR PZ alebo OR PZ l prí~ pt:vkové org . 

22.500 € ~ k~J iy a in é 
( bez použitia koeficientu l) škob ké 

zariadenia 
objekty bytov a rod inných 

'iac ako 33 .000 f 
domO\', kde sa nachádzajú 

dislokované v sídle 1.2 2,8 bežné hotovosti a ceniny viac 1,1 1,1 byty v 
do 100.000 f 

ak o 22.500 € 
OOPZ intravil áne oh:e 

( bez použi tia koeficientu l) 

obchod né a podnikatcl'ské dislokované do IO km 

Ylac ~k o 100.000 E 
priestory (kancelárie. sklady, po verej nýc h 

rctL::ne ::lomy \' 1.5 tlG 160.000 € 1,4 ordinácie, ostatné obchody, 1,2 komun ikáci:\ch od Ll 
stánky a pod.) - do 300 m' sídla KR PZ, OR PZ, 1r:ravtl<íne obce 

chráneného pricstom OO PZ 

obchodné a podnikalel'ské dislokované do 20 km 

v1 ac ako 160.000 f 
pri estory (kancelári e, sklady. po verej n)•ch 

D>taln é obJel..l v ' 1.7 do 330.000 f 2 ord mácic , os tatné obchody a 1,3 komunikáciách od 1,7 
pod .) - viac ako 300 m' sídla KR P7., OR PZ, lm-aql a;-c ob"c 

chráneného priestoru OO PZ 

dis lokované nad 20 

viac ako 330.000 € 
benzínové ~erpad l á, sústredenie km po verejn)ch 

obJehvv 2.5 ') .., v)buSnin a zbrani vrátane l ,5 komunikáciách od 2,5 do 60. 000 € "- ,-"" e~ tra v i láne obec 
municie sídla KR PZ. OR PZ. 

OO PZ 
objekty obt1až.ne 
dosmhnute l'nc. 

sústredenie finančn~·ch bez 

4,3 viac ako 660.000 € 3, l hotovosti , cenín, zlata, drah)•ch 5 
ce lo roč ne 

kovov, drahé kamene, spri<tupnencJ 
starozi tnosti a pod. komumk ác;c 

fl e;: 
hu rs f.. é obla st1 ) 

objekty osobitnej 
l dôležitos ti a ďa l ~ ie 

.., 
po~ty .) 

dôleži té objekty 

lekárne a objekty, kde sa 

2.1 nachádzajú omamné látky. 
psychotropné látky, prckurzory, 
jedy a iné 

2,7 bankomaty 

6 banky a ostatné fi n an čn é ústavy 

1 ' l školy a iné Skolské zari adenia 

1,5 
rozpočtové a príspevkové 
organizácie • 

3,4 objekty osobitnej dôležitosti 
a ďa lšie dôleži té objekty • 

• pok1ai' Je organizác ia alebo objekt Státnou rozpočtoYou organizáciou, cena služby PZ sa neú čt uj e podra § 26 ods. l zákona č . 52 3/200-1 Z z 
o rozpočtových pravidlách verej nej správy a o zmene a doplneni niekto rých zákonov v znen í neskorších predpisov 




