
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 
č. 1

l64^F!orian

uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení medzi:
Spoločnosťou: Obec Zázrivá

Sídlo: Stred 409027 05 Zázrivá

Zapísaný:
Bankové spojenie:

Zastúpenou: JUDr. Matúš Mních
IČO: 00315010

ďalej iba „Užívateľ"

Kontakt: +421907887756
E-mail: starosta@zazriva.com
Spoločnosťou:

aMK hlas, s.r.o.
Sídlo: Bernolákova 5, 083 01 Sabinov
Zastúpenou: Ing. Konštantín Makara - konateľ
IČO: 45352305
IČ DPH:
Zapísaný:
Bankové spojenie:

SK2022945408Obchodný register Okresného Súdu v Prešove, oddiel: Sro, Vložka č.: 22446/P 2692901959/0200
Kontakt: +421 902 848 848
E-mail: mkhlas@mkhlas.sk
ďalej iba „Poskytovateľ"za týchto podmienok:

I. Predmet dodatku zmluvy

1. Predmetom dodatku je rozšírenie rozsahu poskytovaných služieb o poskytovanie virtuálneho internetového servera, ktorý tvorí oddeliteľnú súčasť informačno-varovného systému VM Florián Poskytovateľom Užívateľovi, na základe Zmluvy alebo Objednávky.2. Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení tvorí nevyhnutnú súčasť tohoto dodatku a stanovuje všetky podmienky poskytovania služieb.
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II. Odmena za poskytovanie služieb a platobné podmienky 
rozšírenie poskytovania služieb

Odmena zg.. poskytovanie služby Eur s DPH
1 Riadenie IP modulu Master + Sláve 4.50,-€i. Vzdialený prenos signálu cez IP modul

-

n Riadenie IP modulu Sláve 1.50,-€Z. t Ďalšie prístupy, IP modul.
—— —-r-3. Diaľkové ovládanie - servisServisné dialkové ovládanie zariadenia cez proxy server | 1.10,- €

4. Dialkové ovládanie YubiKey základný 2.40,- €Dialkové ovládanie zariadenia cez proxy server
5. Dialkové ovládanie YubiKey ďalší dialkové ovládanie ďalšie pripojenie 1.20,-€
6. ZverejňovanieZverejňovanie hlásení na webovej stránke obce / mesta 2.40,-€
7. Technická podporačistý čas podpory technického pracovníka 10.80,-€/15 min

Požadované služby sú označené znakom v* Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
1. Platobné podmienky stanovuje Zmluva o poskytovaní služieb, ktorá tvorí nevyhnutnú súčasť tohoto dodatku.



III. Platnosť a trvanie Dodatku

1. Tento dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú.2. Zmluvné strany majú možnosť vypovedať Dodatok k Zmluve písomnou formou.3. Ďalšie podmienky platnosti a trvania dodatku stanovuje Zmluva o poskytovaní služieb, ktorá tvorí nevyhnutnú súčasť tohoto dodatku.
IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.2. Dodatok je platný dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Užívateľa.3. Podpisom tohoto dodatku Užívateľ súhlasí s Obchodnými podmienkami komunikačnej, ktoré sú prístupné na webovej stránka  a taktiež súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR). vww.mkhlas.sk
4. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jednom (1) obdrží každá zmluvná strana.

V Sabinove dňa: 07.10.2022

Poskytovateľ

vww.mkhlas.sk

