
Dodatok č. 1  

- rozšírenie služieb k zmluve  č. 21/049 o poskytovaní servisných služieb a údržbe 
výpočtovej techniky  

 

Uzavretá medzi : 
 
Dodávateľ : MEB, s.r.o. 
 Zbehy 62 
 951 62 Zbehy 
                               IČO: 31409008 
                               IČDPH: SK2020409083    
                               Oprávnená osoba: Peter Kišš, konateľ 
                               Bankové pojenie: Tatra banka a.s. 
 IBAN: SK44 1100 0000 0026 2577 6908 
  
 
Odberateľ : Krajské osvetové stredisko v Nitre 
 Fatranská 3 
 949 01  NITRA                                
 IČO : 36102709 
 DIČ:  2021431984 
                               Oprávnená osoba: Mgr. Daniela Gundová 
                            Bankové spojenie: Štátna pokladňa 
 IBAN: SK92 8180 0000 0070 0031 1206 
 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 21/049              
zo dňa 23.6.2021  v tomto znení:  
(ďalej iba „dodatok“) 
 

I. 
Predmet plnenia 

 
Predmet dodatku sa rozširuje o  dodávku služieb  - prevádzka a registrácia domény KOSNR.SK 
 

II. 
Vykonávané činnosti 

 
Dodávateľ prehlasuje, že je odborne spôsobilý k vykonávaniu nasledovných činností: 
 

- prevádzkovanie doménových a email služieb strediska, rozumie sa udržiavanie domény a email 

služieb v prevádzky schopnom stave počas celého obdobia platnosti zmluvy.  

 

III 
Cena plnenia 

 
Ročné náklady na prevádzku  domény a email priestoru sú stanovené sumou 110 € bez 

DPH, čo činí 132 eur s DPH.   Uvedenú sumu bude dodávateľ  fakturovať objednávateľovi 
jeden krát za rok v mesiaci október. V prípade zmeny ceny je dodávateľ povinný informovať 
odberateľa písomnou formou.    



Strany sa dohodli, že budú používať bezhotovostný platobný styk. Dodávateľ zabezpečí, 
aby jeho faktúra, ktorú doručí dodávateľovi, obsahovala všetky potrebné náležitosti vrátane 
detailov o úhrade. 
 

 

 IV. 
Všeobecné ustanovenia 

 
Tento dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Výpovedná lehota je 60 dní a začína plynúť 1.dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci 
odoslania výpovede. K zániku zmluvy môže tiež dôjsť na základe dohody zmluvných strán.  

Odberateľ má právo odstúpiť od dodania služby  ,,prevádzky domény,,  bez udania dôvodu       
do 7 dní po doručení informácie o zmene ceny.  
Akékoľvek zmeny týkajúce sa tejto zmluvy musia byť vykonané v písomnej forme a po dohode 
obidvoch zmluvných strán. Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť všetky škody, spôsobené jeho 
pričinením. Dodávateľ sa zaväzuje mlčanlivosťou o všetkých skutočnostiach a informáciách, 
týkajúcich sa priamo i nepriamo odberateľa a jeho činnosti, ktoré nadobudne počas platnosti 
tejto zmluvy. 

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane 
po jednom exemplári. 
 
 

V. 
Účinnosť zmluvy 

 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom 25.10.2022.  
  
 
V Nitre 21.10.2022 
 
 
 
 
 
Dodávateľ :  ...........................................                                   Odberateľ :      .......................................                                                   
                     Peter Kišš                                                                                      Mgr. Daniela Gundová 

              Konateľ spoločnosti              riaditeľka KOS v NR

  

 


