
Dodatok č. 1 
k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z201625418 Z

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH 
Číslo účtu:
Š tatutárny zástupca:

(ďalej iba „objednávateľ“

Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
1Č DPH:
Číslo účtu:
Zapísaná:
Číslo licencie:
Štatutárny zástupca:

(ďalej iba „dodávateľ“)

Zm luvné strany sa dohodli na týchto zm enách a doplnkoch, ktoré sú v súlade s ustanovením  § 
18 ods. 3 písm . b) zákona č. 343/2015 o verejnom  obstarávaní a o zm ene a doplnení 
niektorých zákonov.

ČI. I
Zm eny a doplnky

1.1 Č lánok III. Zm luvné podm ienky bod 3.2 Č as/lehota plnenia Zm luvy sa m ení takto: 

Lehota plnenia sa predlžuje do 1.11.2017 6:00:00 hod.

Č I .  II

Zm luvná cena
2.1 D odávateľovi patrí za zm eny vyvolané tým to dodatkom  zm luvná cena vo výške 1/12 

zm luvnej ceny uvedenej v článku IV. Zm luvy.

ČI. III
Záverečné ustanovenia

3.1 U stanovenia Zm luvy zo dňa 20.09.2016 tým to dodatkom  nedotknuté, sú naďalej platné 

a účinné v pôvodnom  znení.

Mesto Trebišov
M. R. Š tefánika 862/204, 075 25 Trebišov, S lovenská republika
00331996
2020773590
SK 2020773590
SK 59 7500 0000 0040 0520 3286 
PhDr. M arek Čižm ár, prim átor

)
Súkrom ná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.
Ľudovíta Štúra 70, 071 01 M ichalovce
36208922
2020040748
SK 2020040748
SK39 7500 0000 0040 1771 2475
O bchodný register OS K ošice I, odd. Sro, vložka 12711 /V
PS 001093
Bc. D rahom íra A dam ová, konateľ



3.2 D odatok č .l k Zm luve podpísanej dňa 20.09.2016 nadobúda p latnosť dňom  jeho 

podpísania zm luvným i stranam i a účinnosť dňom  nasledujúcim  po dni jeho zverejnenia 

na w ebovom  sídle objednávateľa ako povinnej osoby v  zm ysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom  prístupe k inform áciám  a o zm ene a doplnení niektorých zákonov.

3.3 D odatok č .l je  vyhotovený v troch vyhotoveniach, dve pre objednávateľa a jed n o  pre 

dodávateľa.

V Trebíšove, dňa 26. 09. 2017

M esto T rebišov

PhDr. M arek Č ižm ár 

prim átor

Súkrom ná bezpečnostná služba

SH IELD , spol. s r.o.

Súkromná bezpečnostná 
služba 

SHiELQ, spol. s  r.o.
Ľudovíta Štúra 70 

071 01 MICHALOVCE
IČO: 36208922. IČ DPH: SK 2020 040748


