DODATOK K ZMLUVE č.: FZ018019
0 POSKYTOVANÍ KONZULTAčNÝCH SLUžIEB PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOI
uzatvorený podra ustanovení § 269 ods. 2 zák. Č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník)
a § 44 až 46 zák. č.: 18/2018 Z. z. v platnom znení (Zákon o ochrane osobnych údajov)
(d'alej len dodatok)
1. Zmluvné strany
Konzultant:

SOMI Systems a.s.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Spoločnost' zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka č.: 615/S
Ing. Miroslav Maliniak, predseda predstavenstva
Zastúpený:
IČO / DIČ / IČ DPH:
36041432 / 2020093823 / SK2020093823
(d'alej len Konzultant)
Prevádzkovateľ:

Materská škola
Plickova 16, 831 06 Bratislava
Mgr. Anna Grancová, riaditerka MŠ
42133980 / 2022652181

Zastúpený:
IČO / DIČ:

(d'alej len Prevádzkovateľ)
2. Predmet dodatku

Tymto dodatkom sa stanovuje platnost' zmluvy č.: FZ018019 na dobu neurčitú a mení sa sadzba za preprav
náklady. Dňom podpisu dodatku budú mat' body 4.2 a 10.2 zmluvy takéto znenie:
4.2

Prevádzkovateľ bude uhrádzať Konzultantovi zmluvne stanovenú cenu podra bodu 4.1 a náhra
prepravných nákladov vo výške 0,48 € bez DPH / km na základe faktúr so 14 dňovou splatnosť
vystavených každý kalendárny mesiac počas platnosti tejto zmluvy. Faktúry budú Prevádzkovaterc
zasielané vo formáte PDF na e-mailovú adresu určenú Prevádzkovaterom. Zasielanie faktúr v tlačer
forme poštou zmluvné strany nepožadujú.

10.2 Zmluva nadobúda platnost' dňa 01.04.2018. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
3. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok je platný odo dňa jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnost' nasledujt
deň po dni jeho zverejnenia podra osobitného predpisu § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

3.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch rovnakej platnosti, z ktorých Objednávater dostane d
vyhotovenia a Poskytovater jedno vyhotovenie.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s týmto dodatkom, jeho obsahu rozumejú a uzavreli I
slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle a na znak svojho súhla
s jeho znením ho potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov.

V Banskej Bystrici, dňa : 28.3.2022

V Bratisi
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1 Ban

SOMI Systems a.s.
Ing. Miroslav Maliniak
predseda predstavenstva

831 06

Bratisla

Materská ško
Mgr. Anna Grancová
riaditerka MŠ

