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DODATOK č. 3
k Zmluve č. 46/2006 o poskytovaní služby ochrany objektu, uzatvorenej medzi:
Dodávateľom
Názov
Adresa
Zastúpené
IČO
DIČ

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline plk. Ing. Petrom Fízlom
00735841
2020957565

a
Objednávateľom :
Názov
: Liptovské Múzeum
Adresa
: Nám. Š.N. Hýroša č. 10, 034 01 Ružomberok
Zastúpený
: PhDr. Iveta Zuskinová - riaditeľka
IČO
: 35 99 3154 zapísané v registri organizácií, Štatistického úradu SR
DIČO
: 202 059 0363
Chránený objekt
: Liptovské Múzeum, Depozitár zbierok, Kalvárska ulica č. 8, 034 01 Ružomberok
1.

Vzhľadom k tomu, že od podpísania zmluvy došlo k zmene interného predpisu dodávateľa, zmluvné
strany sa v súlade s čl. 8, ods. 6 Zmluvy č. 46/2006 o poskytovaní služby ochrany objektu dohodli na
následovnej zmene :

Čl. 2 Cena sa dopĺňa o body 6., 7. a.8., ktoré znejú :
6. Omeškanie platby (alebo jej časti) po dobu viac ako 15 kalendárnych dní sa považuje za porušenie
zmluvných podmienok.
7. Omeškanie platby (alebo jej časti) po dobu viac ako 30 kalendárnych dní sa považuje za závažné
porušenie zmluvných podmienok.
8. Neuhradenie zmluvnej pokuty do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy sa považuje za závažné
porušenie zmluvných podmienok.
Čl. 6 Zmluvná pokuta sa dopĺňa o body 4, 5. a 6., ktoré znejú :
4. Vo výške 66.- € za každé porušenie ustanovení tejto zmluvy, s výnimkou prípadu závažného porušenia
zmluvných podmienok, ak bolo na základe tohto závažného porušenia zmluvných podmienok od nej zo
strany dodávateľa odstúpené (okamžite odstúpené).
5. Za porušenie zmluvných podmienok sa považuje každé porušenie ustanovení tejto zmluvy, pokiaľ v j e j
texte n i e j e uvedené inak.
6. V prípade každého závažného porušenia zmluvných podmienok má dodávateľ právo bez predchádzajúcej
podmienky vyrozumenia objednávateľa odstúpiť okamžite od zmluvy, čím ukončí plnenie zmluvných
záväzkov. Dodávateľ je však povinný, pokiaľ je to možné, neodkladne o odstúpení od zmluvy a odpojení
objektu z pultu následne telefonicky i písomne o tomto informovať objednávateľa. Oprávnenia oboch
zmluvných strán na finančné vysporiadanie už poskytnutých služieb, úrokov z omeškania a zmluvnej
pokuty tým nie sú dotknuté.
2.

Zmluvné strany sa dohodli a týmto deklarujú, potvrdzujú a urovnávajú sa, že zmluva v znení tohto dodatku
zahŕňa a uplatňuje sa na predmet plnenia zmluvy dodaný/poskytnutý dodávateľom objednávateľovi od 01.
01.2012.

3.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy č. 46/2006. Všetky právne a obchodné

