
DODATOK c. 4

k zmluve c. 15044/ MI-2000 o poskytovaní
služieb ochrany objektu.

Zmluva c.: 15044/MI-2000 o poskytovaní služieb ochrany objektu uzatvorená medzi zmluvnými
stranami (dalej len zmluva):

Pocet listov: I
Výtlacok c.: 1

Zmluvné strany

Objednávatel:

Názov:
Adresa:

Zastúpený:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Sama Chalúpku 5, 07101 Michalovce
MUDr. Janka Stašková, MPH, regionálna hygienicka
titul, meno, priezvisko, rodné císlo a adresa

f

f

Bankové spojenie:
Císlo úctu:
ICO:
DIC:
IC DPH:

Štátna pokladnica
7000139848/8180
17335680

(dalej len objednávatel)

Chránený objekt: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Cbalúpku 5, Micbalovce
(dalej len objekt)

Dodávatel

Krajské riaditel'stvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, Košice 040 02,
Riaditel'om Okresného riaditelstva PZ v Michalovciach

plk. JUDr. Dušanom Šantom na základe splnomocnenia riaditel'a
KR PZ v Košiciach, c.p.:KRP-564-3/0CH-2009,zo dna 21.10.2009.

Pre vecné konanie: Riaditel' OR PZ v Michalovciach plk. JUDr. Dušan Šanta
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
C. príjmovéhoúctu: 7000173130/8180

C. výdavkovéhoúctu: 7000173173/8180
ICO: '293868
DIC: 2020966255

Zastúpené:

Variab. symbol: 9440150001
Variab. symbol: 9440150002

Suma: 0.- €
Suma: 3,95.-€

po vzájomnej dohode, uzatvárajú tento Dodatok c.4 k zmluve c. 15044/MI-2000
o poskytovaní služieb ochrany objektu Regionálny úrad verejného zdravotníctva, sama
Chalúpku 5, Michalovce s vývodom na Stredisko registrácie poplachov, Okresného

I

riaditelstva Policajného zboru v Michalovciach

----------
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Clánok 1.
1
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Na základe Usmernenia k nariadeniu prezidenta PZ c. 19/2009 a na základé\
zriadovacej listiny, ktorá potvrdzuje, že ste boli zriadení ako štátna rozpoctová on~anizácia
a s poukázaním na § 26 ods. 1 zákona c. 523/2004 Z.z. o rozpoctových právidlách verejnej
správy v zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, máte nárok
na poskytnutie služby ochrany objektov bezplatne.

výpoctQvý vzorec, v ktorom budú Vaše mesacné náklady predstavovat len -poplatok
za prenosovú' cestu pre spolocnost' T-Com v hodnote 3,95 € je uvedený v prílohe c.l tohto
dodatku c.4, ktorý tvorí neoddelitel'nú súcast' zmluvyc. 15044/MI-2000

,.

Dodatok c.4 nadobúda úcinnost' dnom 1.7.2010.
" .
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V Michalovciach dna Ol. 07.2010 V Michalovciach dna 01. 07. 2010

regionálna hygienicka Riaditel' Okresného riaditelstva PZ
V Michalovciach

. I
MUDr. Janka Staškova. MPH

o b jedn á v a tel'

tu t ~
il}ušan Šanta

dodávatel
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