
DODATOK č. 2 

k Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu Č. 38335/KE-2000 

Objednávatel': 

Obchodné meno: Parazitologický ústav SAV v Košiciach 

Sídlo: Hlinkova 3, 040 01 Košice 

Zastúpený: Doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc. - riaditeľ 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica r;::;"STiW"""" 'k'~~';:;~::~,:~
Č. účtu: 	 7000007415/8180 ! .. .. . .. !r~-"··-·~-··-_ · · ·· o··_-_·_·---1_· ·-··-·2 4 f\7· ····~:~·
IČO: 00586951 j, 	 r...~ ..i 1'1-~. "- i -".-U 	 ,'Ui' 

DiČ: 2021370461 ."'. -...--..... ..7IJ....m ~- "''''- '-'-..--
( ďalej len "objednávateľ') t~"~~~~-=-~C=-=l 
Chránený objekt: Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, Košice 

( ďalej len "objekt") 

a 

Dodávatel': 

Názov: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach 

Sídlo a adresa: Kuzmányho 8, 040 02 Košice 

Zastúpený: 	 Riaditeľom odboru ochrany objektov Krajského riaditeľstva Policajného 

zboru v Košiciach plk. Ing. Jaroslavom Klasovským 

na základe splnomocnenia riaditeľa KR PZ v Košiciach, č. p. : 

KRP- OCH-468/2010, zo dňa 07. júna 2010. 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Č. príjmového účtu : 7000173130/8180 Variab. symbol : 9350383001 

Č. výdavkového účtu : 700017317~/8180 Variab. symbol : 9350383002 

IČO: 00735868 

DiČ: 2020966255 

( ďalej len" dodávatel") 

;/ 



_	 \~ , 

Clánok 1. 	 '\ 
1. 	 Zmluvné strany uzatvárajú predmetný dodatok z dôvodu zmeny splatnosti celkovej ceny služby na z~\ 

ZN P PZ Č. 19/2009 o podmienkach poskytovania služby technickej ochrany objektov iným právnick~. 
osobám afyzickým osobám útvarmi PZ za úhradu. Pokiar je organizácia alebo objekt štátnou rozpočtovou 
organizáciou, cena služby PZ sa neúčtuje podľa § 26 ods. 1 zákona Č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. 	 Cena služby PZ za mesačne poskytovanú službu, uvedená v prílohe č.1 zmluvy č.383351KE-2000 vo výške 
9,O2€ sa mení na 0,000. výpočet celkovej ceny služby je uvedený v prílohe č.1 tohto dodatku a tvorí jeho 
neoddeliteľnú súčasť. 

Článok 2. 
1. 	 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
2. 	 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č.38335/KE-2000 o poskytovaní služby technickej ochrany 

objektu. 
3. 	 Tento dodatok nadobúda účinnosť 01.07.2010. 

VKošiciach dňa /.~."7, J (/-ItlVKošiciach dňJl' 1,,...............24 f OD . 	 .......................
...... 

l-'AH AZt'J'OL. OG!C KÝ ÚS'rAY 
::;!oV8nská Ak atV,mia vied 

','i h!"ii\.. Ci\' Ú :3, O 4 O ci i K ci Š íc ~ 

Doc. MVDr. B~SW' CSc. plk. 	 Ing~J1c'~1 

za objednávateľa 	 za dodávateľa 

''[ 

a::: 



Príloha č. 1 k dodatku č.2 zmluvy č.:38335/KE-,~ 

výpočtový vzorec a stanovenie celkovej ceny služby, vrátane ostatných poplatkov 

Celková cena služby = Cena prenosovej cesty + Cena služby PZ 

Cena prenosovej cesty = 3, 95 € za mesiac 

Cena služby PZ = Základná cena služby x K1 x K2 x K3 x K4 

12.14€ x 

1.2 

1.5 

1.7 

2.5 

4.3 

0.0 

do 33.000E 

od viac ako 33.000 E 
do 100.000€ 

od viac ako 100.000 E 
do 160.000 E 

od viac ako 160.000 E 
do 330.0OOE 

od viac ako 330.000 E 
do 660.000€ 

viac ako 660.000 E 

objekty osobitnej 
dOležitosti a ďalšie 

dOležité 

0.00 	 € 

1.1 	 v intraviláne obce 

rodinné domy 
1.1 	 v intraviláne obce 

ostatné objekty 
1.7 

v intraviláne obce 

2.5 I 	 v eXtraviláne obce 

5 

Cena prenosovej cesty - poplatok T -cam za použivanie nadhovorového pásma 
Itelefónnej linky 

K1 ai K4 - koeficienty zohradňujúce charakter objektu 

x 	 0.0 

objekty bytov a rodinných domov, kde sa nachádzajú 
hotovosti a ceniny do 22.500 E (bez použitia K1 

bytov a rodinných domov, kde sa 
2.8 	 hotovosti a ceniny viac ako 22.500 E (bez 

K1 
obchodné a 

1.4 

priestory (kancelárie. 

2 ordinácie, ostatné obchody, stánky a pod.) 

viac ako 300 m2 


benzfnové čerpadlá, sústredenie výbušnln a zbraní 
2.3 

vrátane munlcie 

sústredenie fin.hotovosti, cenín, zlata, drahých kovov,
3.1 

drahé kamene, starožitnosti a pod. 

3 pošty 

lekáme a objekty, kde sa nachádzajú omamné látky,
2.1 

psychotropné látky, prekulZory, jedy a iné 

2.7 	 bankomaty 

6 banky a ostatné finančné ústavy 

1.1 	 školy a iné školské zariadenia 

1.5 rozpočtové a prlspevkové organizácie· 

3.4 I objekty osobitnej dOležitosti a dalšie dOležité Objekty • 

x 0.0 

1.1 I dislokované v sidle OO PZ 

dislokované do 10 km po verejných 
1.2 	 I komununikáciách od sldla KR PZ. OR 

OO PZ 
20 km po verejných 

1.3 I komunikáciach od sldla KR PZ. OR PZ, 
OO PZ 

dislokované nad 20 km po verejných 
1.5 	 Ikomunikáciach od sldla KR PZ, OR PZ, 

OO PZ 

" základe 

"""lckým 
. \lOU 

.~ CK', 	 :::



výdavkový účet 

príjmový účet 

Celková cena služby = Cena prenosovej cesty + Cena služby PZ 

Celková cena služby je vo výške: 3.95 € mesačne 

Vstupný poplatok ceny prenosovej cesty O€ výdavkový účet 

Vstupný poplatok ceny služby PZ O€ príjmový účet 

Celkový vstupný poplatok * O€ 

* celkový vstupný poplatok sa uhrádza jednorázovo pri prvej splátke ceny služby 

V Košiciach dňa: 

PARAZiTOlOCHCK'Ý ÚS"ľAV 
Slovanská akadémia viati 
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Riaditel' odboru o~~tov KR PZ ['il O 1 ....i:~ ·t~ ~i;; Doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.\~ ~/ 

plk. Ing. 

za objednávatel'aza dodávatel'a 
Ititul, meno, priezvisko, podpis, pečiatkal 


