
Dodatok č.1

k

Zmluve o poskytovaní služieb 
uzatvorenej v zmysle § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom 

znení zo dňa 22.12.2011
(ďalej len „Dodatok č.1“)

Zmluvné strany:

1. Poskytovateľ: j2-net, s.r.o. (v ďalšom len „Poskytovateľ“)

Okružná 56

064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 36776998

IČ DPH: SK2022389193

Bankové spojenie (číslo účtu / banka): 2622112153 / 1100

IBAN: SK87 1100 0000 0026 2211 2153

Zastúpený: Ing. Jaroslav Tulka, konateľ

Osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy:

Ing. Jaroslav Tulka

2. Používateľ: Základná škola na Fábryho ulici

Fábryho 44, 040 22 Košice

IČO: 35546859 

DIČ: 2021682443

Zastúpený: Mgr. Elena Vojníková, riaditeľka  

Osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy:

Článok I

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve č. 01058 o poskytovaní služby 

uzatvorenej 22.12.2011 (ďalej len „Zmluva“) v tomto znení: 

 1. V záhlaví Zmluvy sa na strane Poskytovateľa mení zastúpený z „Ing. Jarmila Tulková“ na „Ing. 

Jaroslav Tulka, konateľ“ a na strane Používateľa sa mení zastúpený z „Mgr. Ján Kuruc, riaditeľ 

školy“ na „Mgr. Elena Vojníková, riaditeľka “.

 2. V článku IV Platobné podmienky, sa vypúšťa bod 2.

 3. V článku IV Platobné podmienky bod 3, sa text: „Faktúra za službu bude vystavovaná raz za tri 

mesiace.“ nahrádza textom: „Faktúra za službu bude vystavená raz za kalendárny rok.“

 4. V článku V Cena a obdobie plnenia bod 1, sa pôvodný text:



„Zmluva je z hľadiska podmienok plnenia, dohodnutej ceny a obdobia plnenia uzatvorená 

nasledovne: Cena je závislá od počtu zverejnených dokumentov počas jedného kalendárneho 

mesiaca. Samotný PDF dokument (zmluva, faktúra, objednávka) môže obsahovať viacero strán. Nie

je žiadne obmedzenie na veľkosti PDF dokumentu.

• do 100 dokumentov / mesiac 2,5 Eur (s DPH) / mesiac
• do 500 dokumentov / mesiac 4,5 Eur (s DPH) / mesiac
• do 1000 dokumentov / mesiac 8,5 Eur (s DPH) / mesiac
• neobmedzený počet dokumentov 35  Eur (s DPH) / mesiac“,

nahrádza textom:

„Cenník poskytnutia služby verejného registra (zverejňovania) dokumentov je zverejnený na 

dostupnom mieste na portáli ROV.sk. Cena za poskytnutie služby verejného registra 

dokumentov je stanovená nasledovne:

2,5 Eur s DPH na mesiac na dobu 6 mesiacov

a) Cena za používanie služby verejného registra (zverejňovania) dokumentov - 

cena je stanovená pevne a nie je závislá od počtu zverejnených dokumentov. Používateľovi

je  fakturovaný  vždy  celkový  počet  mesiacov  od  ukončenia  skúšobnej  doby  do  konca

aktuálneho  kalendárneho  roka,  počas  ktorých  mal  možnosť  používať  službu  verejného

registra  (zverejňovania) dokumentov.

b) Cena za udržiavanie služby verejného registra (zverejňovania) dokumentov -

túto cenu zaplatí Používateľ nasledujúci kalendárny rok v tom prípade, že v nasledujúcom 

kalendárnom roku už nemá záujem o ďalšie používanie služby zverejňovania nových 

dokumentov, ale požaduje, aby jeho doteraz zverejnené dokumenty boli aj v nasledujúcom 

kalendárnom roku naďalej zverejňované na portáli ROV.sk. Používateľovi sa faktúruje vždy 

ročne. Ak Používateľ platí cenu za používanie služby zverejňovania dokumentov, už neplatí 

cenu za udržovanie služby.“

 5. V článku V Cena a obdobie plnenia bod 2, sa pôvodný text:

„Poskytovateľ má právo zmeniť cenu dohodnutej ceny ak dôjde k zmene plnenia podmienok 

Používateľa (t.j. zmena množstva dokumentácie za kalendárny mesiac).“,

nahrádza textom:

„Poskytovateľ  má  právo  zmeniť  cenu  poskytovania  služby  verejného  registra  (zverejňovania)

dokumentov,  najmä  ak  dôjde  k  zmene  požiadaviek  na  zverejňovanie  dokumentov  zo  strany

všeobecne záväzných predpisov (legislatívy), ďalej zo strany Používateľa alebo na základe iných

okolností,  ktoré  majú  zásadný  vplyv  na  technické  a  programové  vybavenie  potrebné  na

poskytovanie služby verejného registra. Nový cenník je Poskytovateľ následne povinný zverejniť na

dostupnom mieste na portáli ROV.sk.“  

 6. V článku VI Práva a povinnosti Používateľa, sa dopĺňa bod 7 s nasledovným znením:



„V  prípade,  že  Používateľ  nemá  záujem  o  ďalšie  používanie  služby  zverejňovania  nových

dokumentov v nasledujúcom kalendárnom roku, ale má záujem o udržanie služby zverejňovania

jeho doteraz zverejnených dokumentov v nasledujúcom kalendárnom roku tzn. požaduje, aby jeho

doteraz zverejnené dokumenty boli aj v nasledujúcom kalendárnom roku naďalej zverejňované na

portáli ROV.sk, je Používateľ  povinný toto jeho rozhodnutie písomne Poskytovateľovi oznámiť do

konca aktuálneho kalendárneho roka.“

 7.  V článku VI Práva a povinnosti Používateľa, sa dopĺňa bod 8 s nasledovným znením:

„Používateľ je povinný na základe výzvy Poskytovateľa upraviť veľkosť PDF súboru (dokumentu) 

v prípade, že veľkosť súboru je príliš veľká a nie je primeraná počtu strán v dokumente. “

Článok II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

2. Tento  Dodatok  č.1  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom  podpisu  tohto  Dodatku  č.1  oboma

zmluvnými stranami.

3. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto
zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku č.1.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1. riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho slobodne, vážne a bez výhrad podpisujú.

V Starej Ľubovni dňa …..................................  V Košiciach dňa ….......................................

Za Poskytovateľa Za Používateľa


