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DODATOK č. 4 

k Zmluve č. 177 zo dňa 01. 09. 2001 o zabezpečení ochrany majetku pomocou 

monitorovacieho systému firmy JÁGER – ochrana osôb a majetku, s.r.o. 

 

Účastníci: 

 

1. JÁGER – ochrana osôb a majetku, s.r.o. 

Sídlo:   Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 

zastúpená:   PhDr. Radovan Jáger, konateľ spoločnosti 

IČO:   316 229 33 

IČ DPH:  SK2020429433 

Bankové spojenie:  

IBAN:    

Číslo účtu:   

Číslo licencie:  PS 000549 

Zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 2447/L 

(ďalej len dodávateľ) 

a  

2. Hotelová akadémia  

Sídlo:   Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO:   00893528 

DIČ:   2020581750 

IČ DPH:  ---------------- 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK03 8180 0000 0070 0047 9551 

Zriaďovacia listina ŽSK 2002/263-SP  

(ďalej len odberateľ) 

 

 Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán sa mení znenie Čl. 3 uvedenej zmluvy 

s platnosťou od 1.5.2018  nasledovne: 

 

Čl. 3 

Cena a platobné podmienky 

 

3.1.  Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 

o cenách v znení neskorších predpisov za poskytnutie služieb v zmysle uvedenej 

zmluvy. 

 

3.2. Mesačný paušálny poplatok je 199,00 € + DPH. Odberateľ zaplatí za poskytované 

služby vždy za uplynulé mesačné obdobie na základe faktúry vystavenej dodávateľom. 

Za každú vykonanú okružnú kontrolu uvedenú v Čl. 1 bod 1.2. uhradí odberateľ 

 dodávateľovi sumu € 6,00 + DPH. 

 

3.3 Splatnosť faktúry je 7 dní od jej vystavenia. 
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3.4. V prípade omeškania platby zo strany odberateľa je za každý deň omeškania účtovaný 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej čiastky. Cena za poskytované služby 

bude valorizovaná na základe zmien v Zákonníku práce. 

 

 Ostatné ustanovenia uvedenej zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté. 

 

 Tento dodatok k zmluve je platný  podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán 

a účinný deň po zverejnení na webovom sídle odberateľa. 

 

 Tento dodatok sa vyhotovuje dvojmo, pričom jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ 

a jedno vyhotovenie obdrží odberateľ. 

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa 11.4.2018 

 

 

 

Za odberateľa:      Za dodávateľa: 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------       ------------------------------------------------ 

           Hotelová akadémia                   JÁGER – ochrana osôb a majetku, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


