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Dodatok č. ZK01WK/11/05/003

k Zmluve o posk]ftovahí služieb č. VK/11/05/003 zo dňa 01.05.2011 v znení jej neskorších zmien a doplnl{ov
uzatvorený podľa § ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991  Zb. Obchodný zákonnĺk

uzatvorehá medzl zmluvnýml stranaml :
KOMENSKY, s.r.o.

Sídlo:  Park Mládeže  1, 040 01  Košice,  Spoločnosť zapĺsaná v Obchodnom registri  OknBsného súdu  Košice  1,  Odd.:

Sro. vložka č. 21078~
adresa sa na do"čovanie:
IČO: 43 908 977

DIČ: 2022530785

lč DPH: SK2022530785
konajúci prostredníctvom: Ing. Slavomír Rybár  -konateľ

(ďa[ej len ako „Poskytovater)
a

Základná Škola s materskou školou, Banĺcka, Malachov,
Sídlo: Banícka 52, 97405, Malachov

lčo: 37998196
Zaiďiľp€Ni| rŕs!Ň2Nlďlri.   Mc; R..  /<^::ĺ7\ič;N fl   C t/o ĹJJ/JTJ WA
email: skolamalachov@gmail.com

(ďalej len Dobjednávateľ)

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len ako Zmluvné stľany")

sa nižšie uvedeného dňa dohodli, že uzatvárajú tento
Dodatok č. ZK01~K/11/05/003 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/11/05/003 zo dňa 01.05.2011  (ďalej len

„Dodatok") za nasledovných podmlenok:

článok 1 Predmot Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách a doplnkoch Zmluvy :

Článok 11 Zmluvy (Predmet Zmliivy) sa nahrádza v ce[om rozsahu týmto znenĺm:

2.1.      Predmetom  Zmluvy je  záväzok  Poskytovatera  poskytnúť  Objednávateľovi  Bali.ček  Zborovňa  Komplet,
ktoľý zahŕňa  sliižby:  Virmálna  knižnica,  Bezkriedy,  Ponuky práce,  Mobilná aplikácia  pre  učíteľov,  Mobilná  aplikácia

i)ne žiakov, Digitálna učebnica, Hotline pre vedenie Škov, Slovíčkový Papagáj,   podľa podmienok uvedených v tejto
Zmluve,  Všeobecných  obchodných  podmienkach  a Podmienkach  použĺvania  a záväzok  Objednávateľa  zaplatíť

za  poskytnutie  Balĺčka  Zboľovňa  Komplot  Poskytovateľovi  Cenu  podľa  tejto  Zmluvy.   Rozsah  poskytovaných

služieb v rámci Bali.čka Zborovňa Komplet sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami.

2.2.    Poskytovateľ sprĺstupnĺ Objednávateľovi Balĺček Zboľovňa Komplet do 7 dní odo dňa Účinnostj Zmluvy.

Článok 111 Zmluvy sa zušuje.

Článok lv. Zmluvy sa zrušuje.

Článok V Zmluvy (Cena a Platobné podmienky) sa nahrádza v oelom rozsahu týmto znením

5.1.       Cena  za  pľedmet  Zmluvy  je  stanovená  dohodu  zmliivných  stľán  vsúlade  so  zákonom  č.18/1996  Z.  ž.

o cenách v znenĺ neskorších predpísov.

5.2.     Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  výška  odplaty  Poskytovateľa  za  po§kytovanie  Balíčka Zborovňa  Komplet

i)odľa tejto Zm[uvy je určená Cennĺkom a čestným vyhlásenĺm Objednávateľa o počte žiakov..
5.3.      Obi.ednávater  sa  na  základe  tejto  Zmluvy  zaväzuje  Poskytovateľovi  zaplatiť  dohodnutú  Cenu  podľa  tejto

Zmluvy.   Cena  je   Poskytovateľom   faktúrovaná   za   kalendámy   mesiac,   vktorom   boli   služby   vľámci   Balíčka



Zborovňa  Komplot Objednávateľovj  riadne poskytnuté,  pričom  objednávateľ je oprávnený za  poskytnutie Balĺčka
Zborovňa Komplet uhradiť odplatu aj na rok dopredu.

Článok VI Zmluvy (Úrok z omeškania) sa zrušuje.

Článok Vll Zmluvy (Obchodné tajomstvo) sa zi.ušuje.

ČlánokVlllZmluvy(Osobitnéustanovenla)sanahrádzavcelomrozsahutýmtoznenĺm

8.1.    Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

8.2.    Zmluva zaniká vzájomnou dohodou Zmluvných strán a to dňom iivedeným v dohode.

8.3.     Zmluvu  môže ktorákoľvek zo Zmluvných  strán  vypovedať bez udania  dôvodu.  pričom  výpovedná  doba je  3

mesiace a zači.na plynúť pnm dňom  mesiaca nasledujúceho po mesiaci,  v ktorom  bola výpoveď doručená druhej
Zmluvnej strane.

8.4.     V prĺpade  podstatného  porušenia  povinností upľavených  vo VOP sú Zmluvné strany oprávnené odstúpiť od
Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doľučenia odstúpenia druhej Zmluvnej stľane.

Do Zmluvy sa doplňa článok X Vyhlásenie `v tomto znení
10.1.    Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými súčast'ami Zmluvy, ktorými sú:

a) Všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 24.06.2020.

b) Cenník s účinnosťou od 24.06.2020,

c)  Podmienky  použĺvania,  ak  sú  zverejnené  na  webovej  stránke  www.zborovna.sk    pre jednotlivé  služby,
ktoľé sú súčasťou balíčka Zborovňa Komplet,
súhlasĺ s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavat'.

článok [1 Záver®čné ustanov®nla Dodatl{u

2.1.     Te"o ~ je neoddefter"i súčasťou Zmluvy. Dodatok nadobúda pbtnosť a účinnosť dňom  podpisu
ZhHmýTi-s-.Vprípaft=&.ietďDdck±atokvzmysk}§5azákonač.211/2000Z.z.oslobodnompn.stiii]ek
Ĺ~ a o zmene a dophenĺ niektorých zákonov (zákon o slobode infomáciD v znenĺ neskoršĺch predpisov

mvínne zveiqňovaným, tak účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dnl jeho zverejnenia.
2.2.    Ostamé ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účjnné bez zmeny.
2.3.    Tento Dodatok je whotovený v 2 vyhotoveniach, z ktoľých každý má povahu originálu.  Po podpísanĺ Dodatku

olx]rží Objednávateľ jedno vyhotoven ie a Poskytovateľ jedno vyhotovenie.
2.3.      Zmluvné  strany  vyhlasujú.  že  si  Dodatok  pľečíta]i  pred  podpisom,  obsahu  poľozumeu,  je  vyiadrenĺm  ich

slobodnej   a   vážne   vôle,   neuzatváTajú  ju   vtie§ni   aza   nápadne   ľievýhodných   podmienok,   na  znak   čoho   ho
vq±ručne podpisujú.

V Koškjach, dňa

•cusľl


