
Dodatok č.3
k Zmluve o poskytovaní služieb ZN‘IL 2/2014

uzatvorenej dňa 1.1.2014

I.
Zmluvné strany

1. Klient: Obec Kalná nad Hronom
Sídlo: Červenej armády 55. 935 32 Kalná nad Hronom:
V zastúpení: Ing. Ladislav Éhn. starosta obce
iČo: 307 13t
DIČ: 2021218683
Bankově spojenie: VÚB Levice
Číslo učtu: 26823 152/0200
IBAN: SKO6 0200 0000 0000 2682 3152
Tel/e-mail; 036/6395109, ohec@kalnu.eu

(c/‘ale/ len „klient“)

2. Poskytovatel‘: Kalná KTR, s.r.o.
Sídlo: Ceťvenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sro, Vložka číslo 125881N
iČo: 36541940
iČ DPH: SK202 1577437
Bankové spojene: 7105001001 / 5600
Zaswpený: Jozef Gonda, konateF
(ďalej Jen ‚.puvkvtovtel‘‘)

II.

Zmluvné strany uzatvárajú dobrovofne tento Dodatok Č. 3, ktorým rnenia Zmluvu
o poskytovaní služieb ZML 2/2014 uzatvorenú dňa 1.1.2014 v znení jej Dodatku Č. 1 ZML
6/2015 zo dňa 1.1.2015 a Dodatku č. 2 ZML 2/2017 zo dňa 1.1.2017 (ďalej len ..Zmluva“)

ato v tomto znení:

1. V Zmluve sa rnení v Či. II. Platobné podmienky ods. 1, laorý teraz znie takto:
‚.1. Pop/čirok za poskvtnivrie mini,nálne 90% vvsieliicieho éasii je 250 Eur bez DPH/l mesiac.
Poskttovater je oprávnen) faktitiv vat Klře,iroi‘ř ci Klient sa zaväzuj« uhradit‘ rea/ne
vynaložené náklady iza opravu a údržbu koniponeniov káblového distrihučného svsréniu, krotě
tronu nřies!tzy rozhlas podl‘a cenníka služieb. DPH bude fakturovaná na základe platných
pnedpisoi 1‘ éase faktu rácie.

2. Všetky ostatně ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.



III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečftali, jeho obsahu

porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniatni ho vlastnoručne podpisujú.

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých

obdrží každá zo zmluvných slrán po dvoch vyhotoveniach.

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

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

V Kalncj nad Hronom, dňa 1.11,2018.
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Dodatok Č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb Č. 2/20 14

uzavretá podľa 269 ods. 2 Obehodného iákonníka

medzi

Článok I.

1. Kalná KTR, s.r.o.
Sídlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kalná
Obchodný register Okresný súd Nitra
Oddiel: Srn, Vložka číslo 12588/N
IČO: 36541940
iČ DPH: 5K202157‘7437
Bankové spojenie: 710500100115600
Zastúpený: Daniel SVORDA, konateľ
(ďaiej „Poskvtovateľ“)
a
2. Obec Kalná nad Ekonom
Sídlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kalná
IČO: 00307131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: 26823152 / 0200
Zastúpený: Ing Ladislav EHN, starosta
(ďalej „Klient“)

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných
o poskytovaní služieb zo dňa 1.1.2014,

1. Póvodná zmluva sa mení nasledovne:

nad Hronom

nad Hronom

Článok II.

strán uzatvorilš zmluvné strany tento dodatok ku zrnluve

Člónok II.

je 150 EUR bez DPH / I

;
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Plalobné pod,nienky
Ž. Poplarok za poskvrn řitic nzinimólne 90% vsielacieho času

nzesiac. Poskvtovareľ je oprávnený fakturoval‘ Klientovi ti K/init sa zaväzuje uhradíť
‚‘cti/ne vynaložené izák/ady na opni vy či ádťbzi konzponentov káblového distribučného
systému kíoré Ivona miesíny rozhlas pocll‘a cenníka služieb. DPH bude fakturovaná na

základe platných predpisov v čase fakturácie.

2. Oswtné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok nadobúda patnosť dňom jej podpisu obidvorna zmluvn‘nii stranami a účijnosť
dňorn nasledujúcom po dni jej zverejnenia na web stránke obce.

V Katnej nad Hronorn, dňa1.l.20t7 WJť.
ČcrcncirwáV 55

Kalná na iironom
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Daniel SVORDA
konatef Kalná KTR, s.r.o.

Ing. Ladislav ÉI-IN
starosta
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Dodatok Č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

uzavretá podľa 269 ods. 2 Ohchodného zákonníka

medzi
Kalná KIR, s.r.o.
Sídlo: Cen‘enej armády 55. 935 32 Kalná nad Hronom
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sro, Vložka číslo 12588tN
IČO: 36541940
iČ DPH: SK202 1577437
Bankovéspojenie: 7105001001 /5600
Zastúpený: Daniel SVORDA, konateľ
(ďalej ‚Poskytovateľ“)
a

Obec Kalná nad Hronom
Sídlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
ICO: 00307131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: 26823152 /0200
Zastúpený: Ing Ladislav EHN, starosta
(ďalej „Klient“)

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán uzatvorili zmluvné strany tento dodatok ku zrnluve
o poskytovaní služieb zo dňa 1.1.2014,

Póvodná zrnluva sa rnení nasledovne:

Článok II.
Platobné podmienky

1. Poplatok za poskytovaná službu je 550 EUR / I rnesiac. Cena nezahčňa DPH. DPH bude
fakturovaná na Základe platných predpisov v čase fakturácie.

Článok lil.
Záverečné ustanovenia

8. Tento dodatok nadobúda platnosf dňom jej podpisu obidvorna zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na web srránke obce.

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.

V Kalnej nad Hrononi. důa 1.1.2015

1aá IKTE, sss.
ulCcrventi rrnadv 35

935 32 K3lná nad Hronom
čO:36541940 iČ DPH:SK 2021577437

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

rnedzi

Kalná KIR, ss.o.

Sídlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hroriom
Obchodný register: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sro, Vložka číslo 2588ĺN
iČo: 36541940
iČ DPH: 8K2021577437
Bankové spojenie: 7lOSOWOOl / 5600
Zastúpený: Daniel SVORDA, konatcf
(d‘alej „Poskytovatel‘“)

a

Ohec Kalná nad Hrononi
Sídlo: Cervenej anády 55, 935 32 Kalná nad l-Ironom
iČo: 00307131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: 26823152 / 0200
Zastúpený: Ing Ladislav EHN. starosta obce
(ďalej ..Klienť‘)

Zmluvné strany po vzájotunej dohode uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len
„Zmluva).

Článok L
Predniet zmluvy

1. Poskytovatef je vlastníkom kúblového distribučného rozvodu prostredníctvom ktorého
prevádzkuje iniestny rozlilas.

2. Predrnetom zmluvy je poskvtnutie minimálne 90% vsielacieho času rozhlasu
Klientovi.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú po dobu platnosti tejto zrnluvv poskytovať si navzájom
všetku niožnú súčinnosf tak, aby hol splnený predrnet tejto zmluvv.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú. že sa zdržia konaniaĺí počas platnosti tejto zrnluvy, ktoré by
malo/i za následok ukončenic jej platnosti a/alebo účinnosti, hlavne sa zaväzujú, že sa
zdržia akéhokoľvek konania!í. ktoré by ohrozilo/i naplniť účel tejto zmluvy.

Článok II.
Platobné podmienky

1. Poplatok za poskytovanú službu je 350 EUR/l rnesiac. Cena nezahtňa DPH. DPH bude
fakturovaná na základe platných predpisov v čase fakturácie.

2. Klient sa zaväzuje uhradit‘ cenu za predmet plnenia zrnluvy na bankový účet
PoskytovatcFa na základe faktúry vystavenej v pravidelných rnesačných intervaloch
PoskytovateFoni s Lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.





3. Pri nezaplatení ťaktúry v stanovenej lehote splatnosti si PoskytovateF vyhradzuje právo
neposkytovať služby podľa predmetu zrntuvy do doby vyrovnania všetkých finančných
závázkov zo strany Klienta.

4. Poskytovatel‘ nezodpovedá za výpadky a poruchy spösobené tretími stranami alebo
vyššou mocou a nenesie zodpovednost‘ za pripadné škody spósobené takýmito
výpadkami a poruchami.

Článok III.
láverečné ustanovenia

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

zo zmluvných strán účinnou dňom doručenia tejto výpovede druhej ztnluvnej strane.
3. Zánikom Zmluvy nie 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 uskutočniť
všetky úkony nevyhnutné k zabráneniu vzniku škody druhej zrnluvnej strane.

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozunwli a na znak súhlasu s jej
znením ju slobodne, vážne a dobrovoFne 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 1 rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
8. Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu obidvoma zmluvnýrni stranami a

účinnost‘ dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na web stránke obce.

V Kalnej nad Hronom dňa 1.1.2014

Kalná KTR. ss.o.
ul. červenci avniady 55

93532 Kalná nad I-lronOfll437

ičo: 36541940 K uPli: 51(20

Poskytovatel‘ Klient
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