
Dodatok Č. 1 k Zniluve o poskytovaní služieb Č. 60/20 12

uzavretá podía * 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

rnedzi

Článok I.

1.Kalná KTR, s.r.o.
Sídlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kalná
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 „Poskytovateľ“)
a
2. Obec Kalná nad Hronom
Sídlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kal
IČO: 00307131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: 2682352 / 0200
Zas(úpený: Ing Ladislav El-IN, starosta
(d‘alej ‚Klient“)

Po vzájomnej dobude oboch zrnluvných
o poskytovaní služieb zo di‘ia 1.5.2012,

1. Póvodná zmluva sa rnení nasledovne:

nad Hronom

ná nad Hronom

Článok II.

strán uzatvorili zmluvné strany tento dodatok ku zmiuve

Článok fL
Pžatobná podmienky

I. Pop/atok za poskytované služby je 12 EUR bez DPH / I hodinu spracovania záziiwnti ZO

zasuclt,urui OZ na infokanál a na stránku obce. DPH bude fakturovaná na základe
platnc/z predpisov v čase faktu rácie.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti bez ztneny.
3. Tento dodatok nadobúda plamosť dňom jej podpisu obidvoma zrnluvnými stranami a účinnosť
dňorn nasledujúcom po dni jej zverejnenia na web stránke obce.

V Kaine] nad Hronom, dňa 1.1.2017..

c;c 2tfliLV

935 32 K:J n
OD5541940 !č ÚFH.SK

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

Ing. Ladislav ÉHN
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 Hronem
Obchodn register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sro, Vložka číslo l2588fN
IČO: 36541940
iČ DPH: SK2021577437
Bankové spojenie: 7105001001 I 5600
Zastúpený: Daniel SVORDA, konateľ
(d‘alej „Poskytovatel“)

a

Obec Kalná nad Rronorn
Sídlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronorn
lCD: 00307131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: 26823152 /0200
Zastúpený: Ing Ladislav EHN, starosta
(ďalej ‚.Klient“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tůto zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len
„Zmluva“)

Článok L
Predmct zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri poskytovaní
služieb, ktoré bude prostredníctvom infraštruktúry Poskytovateľa využívať Klient.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi tieto služby:

a) spracovanie záznamu zo zasadnutia Obecného zastupitel‘stva na infokanál — služba
spočíva v úprave videozáznamu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva do podoby
vhodnej na umiestnenie na infokanál použitie kodeku, bitovej rýchlosti a rozlišenia
tak, aby sa dosiahla minimálna strata póvodnej kvality videozáznamu.

b) spracovanie záznamu Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva na stránku obce —

služba spočíva v úprave videozáznamu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva do
podoby vhodnej na umiestnenie na stránku obce — použitie kodeku, bitovej rýchlosti
a rozlíšenia tak, aby zo Zasadnutia OZ vznikol jeden súbor umiestniteľný na disk
DVD.

(d‘alej aj „poskytované služby“)

3. Klient sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi služieb za poskytované služby podl‘a bodu 2.
Čl. 1. Zmluvy dohodnutú odplatu podl‘a podmienok dohodnutých v Zmluve (ďalej aj
„úhrada za poskytované služby“).





4. Zmluvné strany sa zaväzujú po dobu platnosti tejto zmluvy poskytovať si navzájom
všetku rnožnú súčinnosť tak, aby boL splnený prednet tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa zdržia konanialí počas platnosti tejto zmLuvy, ktoré by
malo/i za následok ukončenie jej platnosti alatebo účinnosti, hlavne sa zaväzujú, že sa
zdržia akéhokoľvek konanialí. ktoré by ohrozilo/i naplniť účel tejto zmluvy.

Článok H.
Platobné podmienky

1 Poplatky za poskytované služby sú stanovené cenníkom, ktorý je 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 uhradif cenu za predmet plnenia zmluvy na bankový účet

PoskytovateFa na základe f‘aktúry vystavenej v pravidelných mesačných intervaloch
Poskytovateľom s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.

4. Pri nezaplatení faktúry v stanovenej lehote splatnosti si Poskytovatel‘ vyhradzuje právo
neposkytovať služby podľa predrnetu zmluvy do doby vyrovnania všetkých finančných
záväzkov zo strany Klienta.

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

Článok HL
Závercčné ustanovenia

1. Táto zniluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
2. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou jednej

za zmluvných strán účinnou dňom doručenia tejto výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Zánikom Zniluvy nie sú zmluvné strany zbavené povinnosti vyrovnať všetky záväzky

vzniknuté v dobe platnosti tejto Zmluvy a sú povinné bezodkladne splniť všetky
povinnosti, ktoré im vznikli počas platnosti tejto Zrnluvy a bezodkladne uskutočniť
všetky úkony nevyhnutné k zabráneniu vzniku škody druhej zmluvnej slrane.

4. Zmluvné strany si zmluvu preěítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej
znenim ju slobodne, vážne a dobrovol‘ne podpísali.

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

zákonníka.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po I rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
8. Táto zmluva nadobúda platnosf aúčinnosť dňorn jej podpisu.

řľp. N

V Kalnej nad Hronom dna I .5.2O2

Poskytovatel‘ Klient
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Príloha Č. 1 k Zmluvc o poskytovaní služieb

Cenník poskytovaných služieb:

spracovanie záznamu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva na infokanál 250 EUR!mesiac

spracovanie záznamu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva na stránku obce 250 EURlmesiac

ceny sú bez DPH
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