
Ý.0 

Dodatok č. 1 
ku Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu zo dňa 22.07.2011 

Mesto Prievidza 
Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, Prievidza 
Štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO: 318442 
DIČ: 2021162814 
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Žilina, pobočka Prievidza 

Kultúrne a spoločenské stredisko 
Ul. Fr. Madvu 11, Prievidza 
Štatutárny zástupca: Mgr. Petra Štefánikova, riaditeľka 
IČO: 00516988 
DIČ: 2021160317 
Bankové spojenie: VÚB Prievidza 

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu 
zo dňa 22.07.2011 v súlade s jej Článkom 10 bod 10.1 s týmto obsahom: 

1. V Článku 1 Predmet zmluvy bod 1.1 za slová „v prílohe č. ľ'dopĺňajú sa slová „a v prílohe 
č. 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy". 

2. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú nezmenené. 

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpísaním obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 

objednávateľ dostane 1 vyhotovenie a dodávateľ dostane 2 vyhotovenia. 

číslo účtu: 9000098002/5600 

a 

číslo účtu: 4430-382/0200 

08 -02- 2013 08 -02- 2013 

primátorka mesta riaditeľka KaSS 

Kultúrne a spoločenské stredisko 
Ul. F. Madvu 11, 971 01 PRIEVfDZ 

!Č0: 516 938, DIČ: 2021160317 
!Č DPH: SK2021160317 



PRÍLOHA č . 2 
Na základe zmluvy o poskytovaní s lužby ochrany objektu sa zmluvné strany dohodli na týchto údajoch: 

1. Zoznam chránených objektov: 

Názov objektu : kino Baník - Art Galéria 
Adresa objektu: Mierové námestie, Prievidza 

Technológia pripojenia: GSM-GPRS 

2. 

Zmluvná pokuta 

6.1.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20,— Euro (slovom: dvadsať Euro) v prípade, ak oprávnený 
užívateľ objektu vyvolá poplach (nesprávna manipulácia s PSN) a bezodkladne neohlási túto skutočnosť operátorovi 
SRP. 

6.1.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 30.— Euro (slovom: tridsať Euro) za každý 3 (tretí) falošný 
poplach v prípade, ak iným zavineným spôsobom (opakovaným nedostavením sa k chránenému objektu po prijatí 
poplachového signálu SRP po vyrozumení oprávnenej osoby, neodstránenie technickej závady, ...) spôsobil falošný 
výjazd na poplach SRP. 
Kumulovanie počtov poplachov za jednotlivé mesiace je neprípustné. 

V Prievidzi, dňa ..Ž:2...ÄQ..12?. V Prievidzi, dňa . 
08 -02- 2013 

Kultúrne a spoločenské stredisko 
Mgr. Petra Štefánikova - riaditeľka 

Kultúrna a spoloíinské strediska 
Ul. F. Madvu 11. 971 01 PRIEVIDZ 

IČO: 516 938, DIČ: 2021160317 
IČ DPH.SK2021160317 

Mesto Prievidza 
JUDr. Katarína Macháčková - primátor 


