
Dodá v a tel': 

DODATOK č. 4 k ZMLUVE č.SGL 016/2008 
o dodávke strážnej služby 

I. 

Zmluvné strany 

SECURITY GLOBAL, spol. s r.o. 
KUKUČÍNOV A 1, P. O. BOX 46, TREBIŠOV 
v zastúpení : DRAGULA Marek, konatel' 
vo veciach zmluvných : Marek Dragula, tel. 0905652073 
vo veciach technických: Marek Dragula, tel. 0905652073 

bank. spojenie : 
číslo účtu: 

IČO: 
IČ DPH: 
Č. Licencie : 
Právna forma: 
Vložka č.: 
Deň zápisu: 

Československá obchodná banka 
4006027392/7500 
36856959 
SK 2022539387 
PS 000 317 
s.r.o. 
2126N 
19.2.2008 

Objednávatel': Mesto Trebišov 
M.R.Štefánika 862/204, 075 Ol Trebišov 
Zastúpený : Ing. Kolesár Marián, primátor 
IČO: 00331996 
IČ DPH: SK 2020773590 
Bankové spojenie : Československá obchodná banka 
Číslo účtu : 4005203286/7500 

II. 
Predmet dodatku 

I. Na základe dohody zmluvných strán sa Dodatkom č. 4 mení predmetná zmluva č. SGL 
O 16/2008 vrátane dodatkov tak, že v čl. II. sa posledná veta: 

" Spósob zabezpečenia strážnej služby : 2 ( slovom: dvaja) pracovníci 24 hodín denne. " 

nahrádza textom : 

"Spósob zabezpečenia strážnej služby: strážna služba bude vykonávaná nepretržite: 
- v pracovných dňoch v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod. jedným pracovníkom fyzickej 
ochrany, 
- v ostatnom čase ( v pracovných dňoch v čase od 18.00 hod. do 06.00 hod. a v dňoch 
pracovného pokoja) dvoma pracovníkmi fyzickej ochrany. " 



• 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy, vrátane dodatkov zostávajú nezmenené. 

III. 
Záverečné ustanovenia 

I. Tento dodatokje platný dňomjeho podpisu zmluvnými stranami a účinný od 1.6.2011. 

2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka, nadobúda účinnost' dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na 
intemetovej stránke objednávatel'a ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 21112000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok nebol uzatvorený v tiesni a aru za nápadne 
nevýhodných podmienok, že si ho prečítali a jeho obsahu porozumeli. 

4. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 
vyhotovenia. 

V Trebišove, dňa 30.5. 2011. 

Za dodáva , l'asECURITY GLOBAL s.r.o. 
P.O. Box46 

Kukučínova 1, 075 01 Trebiiov 
-2-


