
Dodatok ě. zK01 lvKl0g l 1 1/056
k Zmluve o poskytovaní služieb ě. VK/09/î 1/056 zo dňa 26.11.2009 v znení jej neskoršĺch zmien a doptnkov

uzatvorený podl'a $ ust.269 ods.2zákona č.513/1991 Zb. obchodnýzákonník

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

KOMENSKY, s.r.o.

S ídlo: Park MládeŽe 1 , 04o 01 Košice, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice 1 , odd
Sro, vloŽka č.21078N
adresa sa na doručovanie:

lČo: łg 908 977

DlČ 2022530785

lC OPH: 5K2022530785

konajúci prostredníctvom: lng. Slavomír Rybár - konatel'

(d'alej len ako ,,Poskytovatel"')

Zâkladná škola Rázusa, Zvolen,
Sídlo: M. Rázusa 167213,96001, Zvolen

lČo: szaaałzĺ
Zastúpený (štatutár): Mgr'ondrej Kanka - riaditel'

email: riaditel@6zs-zvolen.sk, 6zs@6zs-zvolen.sk

(d'alej len',objednávatel')
(objednávatel' a Poskytovatel' d'alej spolu len ako,'Zmluvné strany")

sa niŽšie uvedenóho dňa dohodli, Že uzatvárĄú tento
Dodatok ě'' zK01lvK/09/11/056 k Zmluve o poskytovanĺ služieb č. VK/09/11/056 zo dňa 26.11.2009 (d'alej len

,,Dodatok") za nasledovných podmienok:

clánok l Predmet Dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách a doplnkoch Zmluvy :

Čtánok ll Zmluvy (Predmet Zmluvy) sa nahrádza v celom rozsahu týmto znením:

2'1. Predmetom Zmluvy je zâväzok Poskytovatel'a poskytnút' objednávatel'ovi Balĺček Zborovňa Komplet,
ktorý zahŕňa sluŽby: Virtuálna kniŽnica, Bezkriedy, Ponuky práce, Mobilná aplikácia pre učitel'ov, Mobilná aplikácia
pre Žiakov, Digitálna učebnica, Hotline pre vedenie Školy, SlovÍčkový Papagáj, podl'a podmienok uvedených v tejto

Zmluve, Všeobecných obchodných podmienkach a Podmienkach pouŽívania azâvazok objednávatel'a zaplatit'
za poskytnutie Balíčka Zborovňa Komplet Poskytovatel'ovi Cenu podl'a tejto Zmluvy. Rozsah poskytovaných

sluŽieb v rámci Balíčka Zborovňa Komplet sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami'

2.2' Poskytovatel'sprístupní objednávatel'ovi Balíček Zborovňa Komplet do 7 dníodo dňa Účinnosti Zmluvy.

Článok lll Zmluvy sa zrušuje.

Ctánor lV. Zmluvy sa zrušuje'

Článok V Zmluvy (Cena a Platobné podmĺenky) sa nahrádza v celom rozsahu týmto znenÍm

5.1. Cena za predmet Zmluvy je stanovená dohodu zmluvných strán vsúlade so zákonom č,. 1811996 Z. z'
o cenách v znení neskorších predpisov.

5.2' Zmluvné strany sa dohodli, Že výška odplaty Poskytovatel'a za poskytovanie Balíčka Zborovňa Komplet
podl'a tejto Zmluvy je určená Cenníkom a čestným vyhlásením objednávatel'a o počte Žiakov..
5.3. objednávatel'' sa na zâklade tejto Zmluvy zaväzuje Poskytovatel'ovi zaplatit' dohodnutú Cenu podl'a tejto
Zmluvy. Cena je Poskytovatel'om faktúrovaná za kalendárny mesiac, v ktorom boli sluŽby v rámci Balíčka



Zborovňa Komplet objednávatel'ovi riacJne poskytnuté, pričom objednávatel' je oprávnený za poskytnutie Balíčka
Zborovňa Komplet uhradit'odplatu aj na rok dopredu.

Čtánor Vl Zmluvy (Úrok z omeškania) sa zrušuje'

Článoł Vll Zmluvy (obchodné tajomstvo) sa zrušuje'

Clánoł Vlll Zmluvy (osobitné ustanovenia) sa nahrádza v celom rozsahu týmto znenÍm

B.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú'

B.2. Zmluva zanikâ vzájomnou dohodou Zmluvných strán a to dňom uvedeným v dohode.
B.3. Zmluvu mÔŽe ktorákol'vek zo Zmluvných strán vypovedat'bez udania dÔvodu, pričom výpovedná doba je 3
mesiace azačína plynút'prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved'doručená druhej
Zmluvnej strane.

B.4' V prípade podstatného porušenia pĺ:vinností upravených vo VoP sú Zmluvné strany oprávnené odstúpit' od
Zmluvy. odstÚpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.

Do Zmluvy sa dopĺňa Článok X Vyhlásenie v tomto znení
10.1. objednávatel'vyhlasuje, Že sa oboznámil so všetkými súčast'ami Zmluvy, ktoými sú:

a) Všeobecné obchodné podmienky s účinnost'ou od 24.06.2020,
b)Cenník s účinnost'ou od 24.06.2020,

c) Podmienky pouŽívania' ak sú zverejnené na webovej stránke www.zborovna.sk pre jednotlivé sluŽby,
ktoré sú súčasťou balíčka Zborovňa Komplet,
súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodrŽiavať.

r|ánolĺ It Záverečné ustanovenia Dodatku

2.1- Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčast'ou Zmluvy. Dodatok nadobúda platnost'a účinnost'dňom podpisu
Zmluvnýmistranami. V prípade, ak je tento dodatok vzmysle Ş 5a zákona c.211l2aooZ.z. o slobodnorĺ prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
povinne zverejňovaným, tak učinnost' nadobudne ctňom nasleclujúcim po dni jeho zverejnenia.
2.2' ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú nad'alej platné a účinné bez zmeny.
2.3. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach' z ktorých kaŽdý má povahu originálu. Po podpísaní Dodatku
obdrŽí objednávatel' jedno vyhotovenie a Poskytovatel' jedno vyhotovenie.
2.3' Zmluvné strany vyhlasujú' Že si Dodatok prečítali pred podpisom, obsahu porozumeli, je vyjadrením ich
slobodnej a váżne vôle, neuzatvárajÚ ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho
vlastnoručne podpisujÚ.

V Košiciach, dňa vo ľuofune , dňa ý 8 ł;3!'4

KOME
lng. Slavomír natel'


