
Dodatok č. 1 

k Zmluve č. 2018104SBS o poskytovaní bezpečnostnej služby zo dňa 26.01.2018 

 

Poskytovateľ:  Defense Pro, s.r.o. 

Sídlo:    Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok 

Bankové spojenie:  TATRA BANKA, a.s. 

IBAN:    SK50 1100 0000 0029 2591 6140 

IČO:    47 831 456 

DIČ:    2024117172 

IČDPH:   SK2024117172 

Konajúca prostredníctvom: Mgr. Peter Iró, konateľ 
 

a 

Objednávateľ:  Obec Kráľová pri Senci  
Sídlo:    Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci   

IČO:     00306061 

DIČ:                                       2021006713 

Zastúpenie:   JUDr. Dušan Šebok, starosta obce 

 

 

uzatvorili v obci Kráľová pri Senci  dňa 26.01.2018 podľ zásad ust. § 38 a súv. Zákona 

č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších 

predpisov a ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov tento Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2018104SBS o poskytovaní bezpečnostnej služby zo 

dňa 26.01.2018, ďalej len Dodatok. 

Článok I. 

Predmet Dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa mení znenie Zmluvy č. 2018104SBS 

o poskytovaní bezpečnostnej služby zo dňa 26.01.2018 a to konkrétne Príloha č. 3 Cenník 

služieb, odstavec Zabezpečovanie poriadku na kultúrnych a športových podujatiach 

nasledovným spôsobom: 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

Cenník služieb 

 
                 Zabezpečovanie poriadku na kultúrnych a športových podujatiach 
 

Pracovný 

čas 

≤3 hodiny ˃3 hodiny ≥ 6 hodín ≥ 8 hodín ˃ 12 hodín 

1 pracovník 55 € 18€/hod 16,50€/hod 14€/hod 12,50€/hod 

Uvedené ceny sú bez DPH. K cenám bude fakturovaná DPH podľa platných právnych predpisov. 

 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, ostávajú nezmenené 

a naďalej platné a účinné. 

                                                                      Článok II.  

Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok predstavuje úplnú dohodu medzi oboma Zmluvnými stranami  vo vzťahu 

k predmetu tohto Dodatku a nahrádza všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu 

tohto Dodatku. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť okamihom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami 

a účinnosť podľa zásad osobitnej právnej úpravy. 

3. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, pričom všetky vyhotovenia majú 

platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie. 

4. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok podpísali bez akéhokoľvek nátlaku, 

slobodne a vážne, že jej obsahu porozumeli a na znak toho ju aj podpisujú. 

 

V obci Kráľová pri Senci dňa 28.06.2021 

 

 

.............................................     ........................................... 

     Obec Kráľová pri Senci                                      Defense Pro, s.r.o. 

 JUDr. Dušan Śebok , starosta obce                               Mgr. Peter Iró, konateľ 


