
Dodatok č.3
k Zmluve o poskytovaní služieb ZML 24/20t1

uzatvorenej dňa 1.5.2011

1.
Zmluvné strany

1. Klient Obec Kalná nad Hronoiu
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronorn:

V zastúpení: Ing. Ladislav Éhn. starosta obce
iČo: 307 IM

DIČ: 2021218683

Bankově spojenie: VťIB Levice

Číslo účtu: 26823 152/0200

IBAN: SKO6 0200 0000 0000 2682 3152
Tel/e-mail: 036/6395109, obec @ kalnu.cu
(dz/ej len „Klient)

2. Poskytovatel‘: Kalná KIR, s.r.o.
Sídlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Ohchodný register: Okresný súd Nitra
Oddicl: Sro, Vložka číslo I 2588/N
iČo: 36541940
iČ DPI-!: SK2021577437
Bankové spojenie: 71050010W / 5600
Zasúpený: Jozef Gonda. konateF
(dci/cf len ‚poskvto rure/J

II.

Zmluvné strany uzatvárajú dohrovoľne tento Dodatok ČL ktorýrn rnenia Zmluvu
o poskytovaní služieb ZML 24/2011 uzatvorenú dňa 1.5.2011 v znení jej Dodatku č. 1
ZML 154/2012 Zo dňa 1.10.2012 aDodatku Č. 2 ZML 3/2014 zo dňa 1.1.2014 (ďalej len
„Zmluv«‘) a to v tomto znení:

1. V Zmluve sa mení Znenie prílohy Č. 1, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez znieny.

III.

I. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne preČítali, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých
obdrží každá zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.



3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania oborna stranami a účinný dňom

nasledujúcirn po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu.

V Kamej nad Hronotn, dňa lil.2018.
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3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania oboma stranami a účinný dňom
nasledujúcirn po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu.

V Kamej nad Hronom, dňa 111.2018.
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Príloha Č. 1

k Zmluve o poskytovaní služieb ZML 24/2011 Zo dňa 1.5.201 1

v Znení Dodatku č. 3 zo dňa 1.11.2018

Cenník poskyovaných služieb:

prevádzka infonnačného portálu Obce 320 Eur/rnesiac bez DPH

prevádzka centrálnej evidencie zm1úv objednávok a faktúr 200 Eur/mesiac bez DPH

prevádzka mailového servera kalna.eu 280 Eur/meiac bez DPH





Dodatok Č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb

uzavretá podľa * 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

medzi

Kalná KTR, s.r.o.
Sídlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sro, Vložka číslo 2588/N
IČO: 36541940
iČ DPH: SK202 1577437
Bankové spojenie: 710500100 /5600
Zastúpený: Daniel SVORDA. konatel‘
(ďalej „Poskytovatel“)

a

Obec Kalná nad Hronom
Sídlo: Cervenej armády 55. 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 00307131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: 26823152 / 0200
Zastúpený: Ing Ladislav EHN, starosta
(ďalej ‚1klienť‘)

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán uzatvorili zmluvné strany tento dodatok ku zrnluve
o poskytovaní služieb zo dňa 1.5.2011,

Póvodná zmluva sa mení nasledovne:

Článok I.
Predmet mluvy

2. Poskytovatef sa zaväzuje poskytovať Klientovi tieto služby:

a) prevádzka inĺ‘ormačného portálu Obce — služba spočíva v zabezpečení prevádzky
hardvérových a soflvérových prostriedkov, udržiavaní domény a aktualizácie
informácií podl‘a požiadaviek poverených zamestnancov Obecného úradu.

h) prevádzka centrálnej evidencie zmlúv. objednávok a faktúr — služba spočíva
v Zabezpečeni prevádzky hardvérových a soůvérových prostriedkov potrehných pre
chod centrálnej evidencie zmlúv. objednávok a faktúr.

c) prevádzka mailového servera kalna.eu — služba spočíva v zabezpečení hardvérových
a softvérových prostriedkov potrehných na prevádzku mailového servera kalna.eu

(ďulej aj „poskytované služby“)

5. Zmluvné strany sa zavázujú, že sa zdržia takého konania, ktoré by malo za následek
zamedzenie účinnosti zmluvy alebo které by ohrozilo naplnenie účelu tejto zmluvy.





Článok III.
Záverečné ustanovenia

2. Zmluva zaniká písornnou dohodou zrnluvnýeh strán alebo písomnou výpoveďou jednej
zo zmluvných strán, ktorej 1 mesačná výpovedná lehota začne plynút‘ nasledujúcim
mesiacom po doručení druhej zmluvnej strane.

V Kabej nad Hronom, dňa 1.1.2014

Kalná KIR, s.r.o.
ul. červenej armády 55

935 32 Kalná nad I-ironom
ičo: 36541940 iČ DPH: SK202 1577437

.3.

Daniel SVORDA Ing. Ladislav ÉHN
konateľ Kalná KTR, s.r.o. starosta
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Zmluva o poskytovaní služieb

uzavretá podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

medzi

Kalná KTR, s.r.o.

Sídlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sro, Vložka číslo 12588/N
IČO: 36541940
iČ DPH: SK2021577437
Bankové spojenie: 7105001001 / 5600
Zastúpený: Daniel SVORDA, konateľ
(ďalej „Poskytovatel“)

a

Obec Kalná nad Hronom
iČo: 00307131
Bankové spoj enie:
Zastúpený: Ing Ladislav BRN, starosta
(ďalej „Klient“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb (d‘alej len
„Zmluva“)

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri poskytovaní
služieb, ktoré bude prostredníctvom inf‘raštruktúry Poskytovatel‘a využívat‘ Klient.

2. Poskytovatel‘ sa zaväzuje poskytovat‘ Klientovi tieto služby:

a) prevádzka informačného portálu Obce — služba spočíva v zabezpečení prevádzky
hardvérových a softvérových prostriedkov, udržiavaní domény a aktualizácie
informácií podľa požiadaviek poverených zamestnancov Obecného úradu.

b) prevádzka počítačovej siete Obecného úradu a organizácií ktorých zriad‘ovatel‘om je
Obec — služba spočíva v zabezpečení prevádzky počítačovej siete a riešení
poruchových stavov počítačovej siete.

c) prevádzka centrálnej evidencie zmlúv, objednávok a faktúr — služba spočíva
v zabezpečení prevádzky hardvérových a sof‘tvérových prostriedkov potrebných pre
chod centrálnej evidencie zmlúv, objednávok a faktúr.

d) správa obecného rozhlasu — služba spočíva v spravovaní rozvodu obecného rozhlasu
e) prevádzka mailového servera kalna.eu — služba spočíva v zabezpečení hardvérových

a softvérových prostriedkov potrebných na prevádzku mailového servera kalna.eu

(ďalej aj „poskytované služby“)

3. Klient sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi služieb za poskytované služby podľa bodu 2.
Zmluvy dohodnutú odplatu podl‘a podmienok dohodnutých v Zmluve (ďalej aj „úhrada





.1

za poskytované služby“).
4. Zmluvné strany sa zavázujú po dobu platnosti tejto zmluvy poskytovat‘ si navzájom

všetku možnú súčinnosť tak, aby bol splnený predmet tejto zmluvy.
S. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa zdržia konania/í počas platnosti tejto zmluvy, ktoré by

malo/i za následok ukončenie jej platnosti alalebo účinnosti, hlavne sa zaväzujú, že sa
zdržia akéhokol‘vek konanialí, ktoré by ohrozilo/i naplniť účel tejto zmluvy.

Článok H.
Platobné podmienky

I. Poplatky za poskytované služby sú stanovené cenníkorn, ktorýje prílohou tejto zmluvy.
2. Poplatky za poskytované služby sa móžu v budúcnosti meniť v závislosti na zmenách

cien poplatkov tretích strán dodávajúcich službu Poskytovateľovi.
3. Klient sa zaväzuje uhradit‘ cenu za predmet plnenia zmluvy na bankový účet

Poskytovateľa na základe faktúry vystavenej v pravidelných mesačných intervaloch
Poskytovateľorn s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

4. Pri nezaplatení faktúry v stanovenej lehote splatnosti si Poskytovatel‘ vyhradzuje právo
neposkytovat‘ služby podľa predrnctu zrnluvy do doby vyrovnania všetkých finančných
závázkov zo strany Klienta.

S. Poskytovatel‘ nezodpovedá za výpadky a poruchy siete spósobené tretími stranami a
nenesie zodpovednost‘ za prípadné škody spósobené takýmito výpadkami a poruchami.

Článok HL
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
2. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoved‘ou jednej

zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je 1 niesiac a začína plynúť 1. dňom mesiaca
nasledujúceho po jej doručení.

3. Zánikom Zmluvy nic sú zmluvné strany zbavené povinnosti vyrovnat‘ všetky záväzky
vzniknuté v dobe platnosti tejto Zrnluvy a sú povinné bezodkladne splnit‘ všetky
povinnosti, ktoré im vznikli počas platnosti tejto Zmluvy a bezodkladne uskutočnit‘
všetky úkony nevyhnutné k zabráneniu vzniku škody druhej zmluvnej strane.

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej
znením ju slobodne, vážne a dobrovofne podpisali.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sporné veci budú nešit‘ formou dohody.
6. Vzt‘ahy touto zmluvou neupravené sa primerane spravujú ustanoveniami Obchodného

zákonníka.
7. Táto zmluvaje vyhotovená v 2 rovnopisoch, po 1 rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
8. Táto zmluva nadobúda platnost‘ a účinnost‘ dňom jej podpisu.

V Kalnej nad Hronom dňa 1.5.20 H

Kalná KTR, s.r.o.
ul. Cervencj armády 55

93532 Kalná nad Ilronom /ičo: 36541940 i( DPH: SK202 1577431 7

Poskytovateľ Klient
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Príloha Č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

Cenník poskytovaných služieb:

prevádzka inf‘ormačného portálu Obce 150 EURlmesiac

prevádzka počítačovej siete Obecného úradu a organizácií, ktorých zriaďovateľom je Obec
180 EUR/mesiac

prevádzka centrálnej evidencie zrnlúv, objednávok a faktúr 180 EUR!mesiac

správa obecného rozhlasu 100 EURlmesiac

prevádzka mailového servera kalna.eu 150 EUR!mesiac

ceny sú bez DPH íjn4KTsfl(

93532 KaIn6 nad Hro4lom
ItO: 36541940 iČ DPH: SK20215774)7
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