
Dodatok č.2
k Zmluve o používaní dátovélio spoja ZML 7/2011

uzatvorenej důa 17.12017

I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Kalná nad Hrononi
Sídto: Červenej armády 55, 935 32 Katná nad Hronom:
V zastťipení: Ing. Ladislav Éhn. starosa obce
ičo: 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VCB Levice

Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
Tel/e-mail: 036/6395109, obec @ kal nueu

(c/alej len „ objedizávateľ“)

2. Dodávateľ: 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: SK202 1577437
Bankové spojenie: 7105001001 / 5600
Zasúpený: Jozef Gonda, konateľ
(c/alej Jen ‚‚dodavatel“)

II.

Zmluvné strany uzavárajú dobrovoľne tento Dodatok či ktorým rnenia Zmluvu
o používaní dátového spoja ZML 7/2011 uzatvorenú dňa 17.3.2017 v znení jej Dodatku č.
1 ZML 1/2017 zo dňa 1.1.2017 (ďalej len ..Zrnluva“) ato v tomto znení:

1. V Zrntuve sa rnení v Čl. V. ods. 1. ktorý teraz znie akÉo:

5. J Cena za učiva,? ie to,‘zto spoja je 400 Eur/lin esiac (slovom štyristo eur) bez DPH.
Kapacita spoja je 100 Mbps. DPH bude fakturované na zéklade p/ain ýcli préviivch prc‘dpiso
i čase fakrurécie.

2. Všetky ostatně ustanovenia Zmtuvy zostávajú v platnosú bez zmeny.



HL

1. 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 podpfsania oboma stranami a účinný dňom

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

V Kalnej nad Hronom, dňa 1.11.2018

Ľ Ing. Ladislav Éhn
stavos ta

Ý,
Jozef Gonda,

konateľ



Dodatok Č. 1 k Zmluve o používaní dátového spoja Č. 7/2011

uzavretá podľa * 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

medzi

Článok I.

1.Kalná KTR, s.r.o.

Sídlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kalná
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sít, Vložka číslo 12588/N
IČO: 36541940
iČ DPH: SK202 1577437
Bankové spojenie: 7105001001 / 5600
Zastúpený: Daniel SVORDA, konateľ
(ďalej „Dodávateľ“)
a
2. Obec Kalná nad Hronorn
Sídlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kalná
IČO: 00307131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: 26823152 / 0200
Zastúpený: Ing Ladislav EHN, starosta
(d‘alej „Objednávateľ“)

nad Hronom

nad Hronom

Článok H.

Po vzájomnej dohode ohoch zmluvných strán uzatvorili zmluvné strany tento dodatok ku zmluve
o používaní dátového spoja zo dňa 17.3.2011,

Póvodnú zmluva sa mení nasledovne:

Ceiza za užívanie to/zuto spoja je 300 EU!? / 1 mes/ac (slovotn: tristo cimro) bez DPH.
Kapacita spoja je 100 Mhps. DPH bude fakturovaná na základe platných !?tedPiSOv v čase
fakturácie.

2. OsLnné ustanovenia Zrnluvy ostávajú v platnosti bez zrneny.
3. Tento dodatok nadobúda ptatnosť dňom jej podpisu obidvoma
dňorn nasledujúcom po dni jej zverejnenia na web stránke obce.

V Kamej nad Hronom, dňa 1.1.2017
:5YJ‘ kLkflťw SJJ.C%

rmä!v 55
43 32 Khid rac1 I-Tronom

4940 LČ IJPH:SK 2321577417

K c -1-

zmluvnými stranami a účinnosť

5. Zmin vná cena
5.1

Daniel SVORDA
konateľ Kalná KTR, s.r.o.

Ing. Ladislav ÉHN
starosta





Zmluva o používaní dátového spoja

uzavretá podia 269 ods. 2 Obchodného zákonnika

medzi

1. Objednávatel‘

Obec Kalná nad Hronom
935 32 Kalná nad Hronom

Zastúpenie: Ing. Ladislav ÉHN, starosta

IČO: 307131
DIČ: 2021218683
Bankovéspojenie: VÚB, č.ú.: 26823152/0200

a

2. Dodávateľ

Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom
Zapĺsaný: VOR okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12588/N

Zastúpenie: Daniel SVORDA, konatel‘

IČO: 36541940
DIČ: 2021577437
IČ DPH: SK2021577437
Bankové spojenie: DEXIA, čil: 7105001001/5600

3. Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je využívanie dátového spoja (ďalej len spoja) dodávateľa
objednávatel‘om. Využívaním spoja sa mysli aj využivanie služieb dostupných pomocou alebo
v rámci tohto spoja (napr. prepojenie do mých sletí dostupných v rámci slete dodávateľa) po
vzájomnej dohode zmluvných strán.

3.2 Objednávateľ udeľuje súhlas dodávateľovi využívať nevyčerpanú kapacitu spoja počas
kalendárneho roka distribúciou medzi obyvatel‘ov Kalnej nad Hronom s právom inkasa za
prevádzkové náklady odsúhlasené objednávateľom.

4. Doba trvania zmluvy

4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

5. Zmluvná cena

5.1 Cena za užívanie tohoto spoja je 2990 EUR / 1 mesiac (slovom: dvetisícdeváťstodeváťdesiat
euro) bez DPH. Kapacita spoja je 100 Mbps. DPH bude fakturovaná na základe platných
predpisov v čase fakturácie.





5.2 Cena za službu bude objednávateľom platená pravidelne mesačnými platbami na základe
dodávateľom vystavených faktOr za poskytované služby. Faktúra bude vystavená do 5. dňa
mesiaca za poskytované služby v predchádzajúcom mesiaci so splatnostou 15 dnĺ od
vystavenia. Objednávateľ sa zaväzuje fakturovanú čiastku uhradiť v lehote splatnosti.
Fakturovaná suma sa považuje za zaplatenú dňom odpisania z účtu objednávateľa. FaktOra
musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade ak faktúre chýba niektorá z týchto
náležitostí, je objednávateľ oprávnený túto faktOru vrátiť do 5 dni odo dňa vystavenia, inak je
v omeškaní.

5.3 V prípade neuhradenia ceny objednávatefom v dohodnutej lehote splatnosti, má právo účtovať
dodávateľ objednávaterovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania. Ak je objednávateľ v omeškanĺ s úhradou faktOry viac ako 30 dní, dodávateľ má
právo zakázať objednávateľovi dostupnými technickými prostriedkami používanie tohto spoja.

6. Obmedzenia objednávateďa, výpadky, zmluvná pokuta a náhrada škody

6.1 Dodávatef si vyhradzuje právo obmedziť objednávateľa vo využĺvanĺ dátového spoja v
rozsahu 5 hodín mesačne. Počas týchto hodín bude dodávateľ vykonávať práce spojené s
údržbou spoja. V prípade prekročenia dohodnutého rozsahu obmedzenia objednávateľa
dodávateľom, mimo prípadov uvedených v bode 6.2, má objednávateľ nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 10 EUR (s(ovom: desat‘) za každú hodínu výpadku. maXímálne však do sumy
110 EUR (slovom: stodesať) za mesiac. V pripade zníženia kapacity alebo kvality spoja má
objednávater právo požadovať zíavu na mesačnej platbe.

6.2 Objednávateí súhlasĺ s obmedzenim v prevádzke spoja 5 hodin mesačne, avšak len počas
noci, pripadne v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voína po dohode
s dodávatefom.

6.3 Dodávateí nezodpovedá za obmedzenie funkčnosti spoja v prípadoch výpadku el. energie, v
preukázatefnom pripade, že čiastočné alebo úplné obmedzenie funkčnosti spoja spůsobil
objednávateľ alebo v pripade zásahu vyššej moci.

6.4 Táto zmluva oprávňuje objednávatela k pristupu a využívaniu služieb obsiahnutých v rámci
prevádzkovania spoja dodávateľa a prostriedkom, ktoré tento spoj poskytuje. Dodávateľ nie je
zodpovedný za bezpečnosť pristupu k objednávaterovým dátam, ktoré budO prenášané
v rámci využívania spoja.
Objednávater v prípade poruchy oznámi dodávateľovi vznik poruchy elektronickou poštou,
prípadne telefonicky alebo osobne.
Dodávateí sa zavázuje nastúpiť na odstránenie poruchy najneskůr do 24 hodín od jej
nahlásenia.

6.5 V pripade dokázateíne spÖsobenej Škody konanim jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej
strane, si může poškodená strana uplatniť náhradu škody odstránením škody na náklady
dotknutej zmluvnej strany alebo zaplatenim celej výšky Škody.

7. Obmedzenie zodpovednosti

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta uvedená a vyčíslená v tejto zmluve pIne
uspokojuje všetky ich nároky súvisiace s porušením zmluvy. Porušením zmluvy, na ktoré sa
neviaže zmluvná pokuta majú strany právo odstúpiť Od zmluvy. Obmedzenie zodpovednosti
neplatí pre náhradu Škody, ktorú si může zmluvná strana uplatniť podfa bodu 6.5 v článku 6
zmluvy.

8. Skončenie zmluvného vzťahu

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah je možné skončiť:
a) pisomnou dohodou

b) výpoveďou - výpovedná lehota je 4 mesiace a začina plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po mesiaci, v ktorom bola pisomná výpoveď doručená druhej strane.

c) odstúpením Od zmluvy — zmluvné strany můžu odstúpiť Od zmluvy v prípade nedodržania
podstatných náležitosti zmluvy. Od zmluvy je možné odstúpiť v pripade závažného porušenia
zmluvy druhou zmluvnou stranou, pričom za závažné porušenie sa považuje najmä výpadok
dlhší ako tri pracovné dni, alebo nezaplatenie faktúry v dobe dlhšej ako 60 dni.





9. Záverečné ustanovenia

9.1 Zmluva nadobúda úČinnosťdňa 1.4.2011.
9.2 Zmluvu je možné meniť len po dohode zmluvných strán formou písomných Čĺslovaných

dodatkov, ktoré tvoria nedeliternú súČasť tejto zmluvy.
9.3 Právne vzťahy a podmienky zmluvou výslovne neupravené sa iiadia ustanoveniami

Obchodného zákonníka.
9.4 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zmluva bola uzavretá po vzájomnom prejednani

a prečĺtanÍ So znenim zmluvy súhlasia Čo svojim podpisom potvrdzujú.
9.5 Fn niešení akýchkoľvek sporov vzniknutých zo vzťahu medzi zmluvnými stranami je oprávnený

rozhodovať pnislušný súd.
9.6 Zmluva je napísaná v 2 vyhotoveniach, pničom každá zmluvná strana obdrží po jednom

potvrdenoni vyhotovení.
9.7 V prípade ak sa niektorý z Článkov zmluvy stane neplatným na základe zmeny zákona,

ostatné Články zmluvy, alebo aj Časti Článkov, ktorých sa neplatnosť nedotýka zostávajú
platnými. V takomto prípade sa strany zaväzujú, nahradiť neplatný Článok, alebo Časť Článku
tak, aby sa nový Článok ekonomicky 60 najviac priblížil k pávodnému.

V Kalnej nad Hronom, dňa 17.3.2011

Kalná KTR, s.r.o.
uLčerveflei armády 55

935 32 Kalná nad Hronom
čO:36541940 Č DPH:SK 2021 577437

DodáVé‘F Objed návateľ

Kalná KTR, s.r.o. Obec Kalná nad Hronom
Daniel SVORDA - konateľ Ing. Ladislav EHN — starosta
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