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Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM - 21/2020
o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti
kybernetickej bezpečnosti medzi nasledovnými stranami

Zmluvná strana Dodávatel' Odberatel'
Názov organizácie IQ ideas, s.r.o. Obec Pečeňady

Sídlo
Na Čerešňovom vrchu 1060/13;

Pečeňady 93, 92207 pečeňady
94911 Nitra

Zastúpenie Ing. Eva Hlušková, PhD. Ladislav Boháčik
organizácie konatel' starosta obce

IČO 51113 325 00312878
DIČ/IČ DPH 2120607962 2020530952

8ankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s. ,c ----------
Číslo účtu SK43 5600 0000 0049 4636 6001 ---------------------

Článok I : Vymedzenie zamerania služby

Predmetom tohto dodatku je vypracovanie dokumentácie na:

~ splnenie povinnosti podra Zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe,

O implementáciu kybernetickej bezpečnosti podra Zákona o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 a

doplňujúcich vyhlášok NBÚ (č. 362/2018, č. 436/2019).

Článok II: Cena za poskytnutie uvedených služieb

11.1 Cena služieb v rozsahu špecifikovanom v článkoch 1bola dohodnutá vo výške ako je uvedené
v tabul'ke v bode 11.3.

11.2 K dohodnutým cenám nebudú účtované skutočné cestovné náklady implementačného tímu.

11.3 Upresňujúce čiastkové ceny jednotlivých aktivit poskytnutých služieb:

Vypracovanie dokumentácie na splnenie povinnosti podra
1 Zákona Č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej

správe.
195,· EUR
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Článok III: Termín poskytnutia uvedených služieb

Dodávatel' sa zavazuje poskytnúť službu včas v dohodnutom termíne za podmienok, že odberater si
splní všetky povinnosti, a personál odberatel'a bude v potrebnom rozsahu spolupracovať
s dodávatel'om a poskytne mu všetky požadované údaje a informácie.

Článok IV: Záverečné ustanovenia dodatku

Strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, a že tento, tak ako bol vyhotovený, zadpovedá ich
skutočnej vóli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumitel'ne a úplne slobodne prejavili, na dókaz čoho
pripájajú svoje podpisy. Tento dodatok vstupuje do platnosti podpisom dodatku oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán na všetkých originálnych výtlačkoch dodatku. Dodatokje vyhotovený
v dvoch originálnych výtlačkoch, pričom každá za zmluvných strán obdrží jeden výtlačok dodatku.

Obe strany prehlasujú, že tento dodatok nahrádza zmluvu ZM-21j2020.

V Nitre, dňa 11.11.2022

za dod~
Ing. Eva Htr
konatel' .
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