DODATOK č. 3 k Zmluve o správe a servise počítačovej techniky
a príslušenstva č. 230513
uzavretej v zmysle zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
dňa 31. mája 2013
Článok I.
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Objednávateľ:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

PMXnet, s. r. o.
Hlavná 36
981 01 Hnúšťa
Vladimír Maslen
konateľ spoločnosti
36 629 880
2021882148
SK2021882148
Tatra banka, a. s., pobočka Rimavská Sobota
2621056161 / 1100
Mesto Tisovec
Námestie Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec
Mgr. Irena Milecová
primátorka mesta
00 319 155
2021230497
VÚB, a. s.
21828392/0200
Článok II.
Predmet dodatku k zmluve

2.1 Predmetom dodatku k Zmluve o servisnej činnosti je zmena výšky odmeny
za servisné činnosti.
2.2 Platnosť a účinnosť nadobúda Zmluva dňom podpísania zmluvy zástupcami
oboch zmluvných strán s trojmesačnou výpovednou dobou. Výpovedná doba
začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.
Článok III.
Termín plnenia
3.1 Poskytovateľ začína poskytovať servisné činnosti odo dňa 01. januára
2020.

Článok IV.
Cena za servisnú činnosť a platobné podmienky
4.1 Výška dohodnutej odmeny za servisné činnosti je 1333,33 EUR bez DPH/
1600,- EUR s DPH polročne, celková výška odmeny je 3200,- EUR s DPH ročne.
4.2 Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania dodávateľa formou
faktúry.
Článok V.
Ostatné ustanovenia
5.1 Dodatok je vyhotovený na základe dohody medzi Poskytovateľom a
Objednávateľom.
5.2 Ostaté články v Zmluve o správe a servise počítačovej techniky a
príslušenstva č. 230513 ostávajú nemenné.
5.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží jedno vyhotovenie.
5.4 Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcom
po dni zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa. Táto zmluva je
povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
5.5 Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov
prevádzkovateľom
sú
vám
plne
k dispozícii
na
webovom
sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na
všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.
V Tisovci dňa 27. február 2020

…...........................................
Za Poskytovateľa:
Vladimír Maslen
konateľ spoločnosti PMXnet, s. r. o.

.................................................
Za Objednávateľa:
Mgr. Irena Milecová
primátorka mesta Tisovec

