
DODATOK č. 1 
k Zmluve o dielo, pripojení a servisnej činnosti zo dňa 19.11.2010 

uzatvorený medzi zmluvnými stranami 

1. Zhotoviteľom: ALCONET, s.r.o. 
Sídlo: M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO: 36419702, IČ DPH: SK2021833308 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2622715499/1100 
zapísaný: Obchodný register okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 
15061II 
zastúpený: Ing. Branislav Brt'ka, konateľ 

Ing. Ján Janovčík, konateľ 
(ďalej len "zhotoviteľ") 

a 

2. Objednávateľom: KRÚ MV SR BYSTRÁ 
Sídlo: Jánska dolina 286, 032 03 Liptovský Ján 
IČO: 00 735 540, IČ DPH: SK2021783368 
Miesto pripojenia: FVE Východná 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Číslo účtu: 7000174010/8180 
Zastúpený: JUDr. Ladislav Hrobárik - štatutárny zástupca 

(ďalej len "objednávateľ") 

Čl. l 
Účel dodatku 

1. Dňa 19.11.2010 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo, pripojení a servisnej činnosti (ďalej len 
"Zmluva"), obsahom ktorej bol v zmysle čl. 1 záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa 
prostredníctvom mikrovlnného zariadenia pripojenie prístupu do celosvetovej siete internet 
a záväzok objednávateľa zaplatiť za vykonané pripojenie dohodnutú cenu. 

2. Účelom tohto dodatku je zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia v súlade Zmluvy. 

Čl. II 
Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 5 Zmluvy sa mení nasledovne: 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi prístup do rádiovej siete ALCONET pomocou 

rádiového spojenia alebo káblového spojenia s garantovanou prenosovou rýchlosťou 5 Mbps 
/downstream/, resp. 5 Mbps /upstream/, pričom sa na základe dohody zmluvných strán jedná 
o mesačné poskytnutie nelímitovaných dát v obojstrannej prevádzke /downstream, upstream/ 
bez agregácie. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 7 prvá veta Zmluvy sa mení nasledovne: 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to 24 mesiacov, od 01.12.2012. 
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3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. 



ČI. III 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uvedenej v čl. I bod 1. 
2. Ostatné dojednania zmluvných strán podľa Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto 

dodatku, zostávajú v platnosti. 
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. 
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak toho, že 

obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali. 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 06.11.2012 

Zhotovíte!': Objednávateľ: 

ALCONET, s.r.o. 
Ing. Branislav Brťka, konateľ 

KRU MV SR BYSTRÁ 
JUDr. Ladislav Hrobárik 


