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DODATOK SECURIT .-

Dodatok č.4 k zmluve č. 98900330
- vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu

l. Zmluvné strany

1.1. Poskytovateľ
SECURITON Servis, spol. s r.o.
Mlynské nivy 73
821 05 Bratislava
V zastúpení: RNDr. Rudolf Bárta, konateľ

Ing. Vladimír Kríž, konateľ
Číslo licencie: PS 000463
IČO 35693835
DIČ . 2020324031
IČ pre DPH: SK2020324031
Banka Tatra Banka, a.s., Bratislava
Účet 2626024601/1100
Reg. OR Ba l. vl. Č. 11306/B odd. Sro.
Telefón 02/48202911, 16
Fax 02 / 43 33 53 68
e.mail securiton@securiton.sk

1.2. Objednávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Bratislava hl. m. SR, so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
V zastúpení: MUDr. Otakar Fitz

riaditel' služobného úradu

IČO : 00607436
DIČ : 2020878123
IČ pre DPH: SK2020878123
Banka : Štátna pokladnica
Účet : 7000138765/8180
Reg.
Telefón : 0917/235461
Fax: 02/43338288
e.mail : ruvzba@uvzsr.sk
Objekt : Ružinovská 8, Bratislava
Poštová adresa: viď. objednávateľ
e.mail pre doručenie faktúr a upomienok:

ruvzba@uvzsr.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku čA k zmluve Č. 98900330 - vyhodnocovanie narušenia
chráneného objektu o monitorovaní objektu (ďalej len "zmluva"), ktorý bude znieť nasledovne:

II. Zmena zmluvných strán

Zmluvné strany sa dohodli na úprave bodu V. Záverečné ustanovenia a to: doplňa sa bod Č. 5.10 v
nasledujúcom znení: Objednávateľ má nárok počas kalendárneho mesiaca na jeden výjazd
a telefonické preverenie bez úhrady. Nevzťahuje sa na výjazd spôsobený panik tlačítkom .

•
III. Záverečné ustanovenia dodatku

3.1. Náležitosti zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bezo zmien.

3.2. Zmluvné strany prehlasujú, že si prečítali tento Dodatok Č. 4, rozumeli mu a na dôkaz svojej
skutočnej, pravdivej, slobodnej a neomylnej vôle tento Dodatok Č. 4, nie v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch
exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení a je neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy.

3.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
01.10.2011.

V Bratislave dňa: 19.07.2011

Poskytovateľ:

V Bratislave dňa: 19.07.2011 REG!ONÄLNY ÚRAD
VEREJNÉHO L~RAVOTNír.TVABRATISLAV:
hl.m.SR 'r, sfcJlon· v Bratlslave
Bužlnovsxá 8, 820 09 Bratislav,

-70-

Objednávateľ:
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