
Dodatok č. 1 
k zmluve o poskytovaní elektronických služieb 

zo dňa 30.6.2011 rez 
uzatvorený podľa § 269 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 

v znení neskorších predpisov 

Objednávateľ: 
Zastúpený: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Kontaktná osoba: 
Teľ: 

I. 
Zmluvné strany 

Mesto Senec 
Ing, Karol Kvál, primátor 
Mierové námestie 8, 903 01 Senec 
00 305 065 
2020662237 
Dexia banka 
6602827002/5600 
Bc. Štefan Cap. 1 ľ manažér 
1-421 2 20205124 

{ďalej len „objednávateľ') 

Poskytovateľ: 
Zastúpený: 

Sídlo : 
IČO: 
DIČ : 
DIČ pre DPH : 
Bankové spojenie 
Číslo účtu : 
Zapísaný: 

Kontaktná osobu 
Tel.: 

K Z Slovakia a.s. 
Ing. Martinom Terkovičom, predsedom predstavenstva a generálnym 
riaditeľom 
Sobluhovská 2050. 9\ 1 01 Trenčín 
36 328 057 
2020180096 
SK 2020180096 
CSOB, a.s. Trenčín 
611671153/7500 
v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka 
Č.I056I/R 
Ing. Igor Loduha, projektový manažér 
032/6563 711 

(ďalej len ..Poskytovateľ") 

H. 
Základné ustanovenia 

1. Zmluvné strany uzavreli v zmysle § 269 Obchodného zákonníka dňa 30.6.2011 
zmluvu o poskytovaní elektronických služieb, na základe ktorej získal objednávateľ 
možnosť využívať služby portálu iPoint. Zmluvné strany sa spoločne dohodli na 
úprave zmluvných podmienok, ktoré sú zakotvené v tomto dodatku č. 1. 

III. 
Predmet dodatku 

1. Zmluvné strany sa dodatkom č. 1 dohodli na úprave zmluvných podmienok tak. že 
zmluva sa týmto dodatkom mení a dopĺňa nasledovne: 

ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050. 911 01 Trenčín IČO: 36 328 057 



Dodatok č. 1 
k zmluve o poskytovaní elektronických služieb 

zo dňa 30.6.2011 

V. 
Cena a platobné podmienky 

2. Cena a jej základné parametre za poskytnuté služby sú uvedená v tabuľkách nižšie. Platby 
budú uskutočnené v lehote splatnosti faktúry vvsiavenej poskytovateľom najneskôr v posledný 
deň kalendárneho kvartálu, v ktorom bola služba poskytnutá, t.j. k 31.3, 30.6., 30.9. a 31.12. 

Pre výpočet ceny sa použijú nasledovné parametre: 

Cenník a vstupné parametre pni výpočet ceny služby 

Počet obyvateľov mesta Senec podľa informácií zverejnených 
štatistickým úradom k poslednému kalendárnemu dňu 
predchádzajúceho kalendárneho roka 

zdroj: Štatisticky úrad (Demografia Obyvateľstva/Preddefinované 
tabuľky'ľocet obyvateľov SR) 

Modul iPoint portál sadzby za balík elektronických služieb 

do 25 el. formu/árových služieb (základný balík) 

do 25 el. formu/árovych služieb * 

do 35 el. formu/árových služieb 

do 50 el. formu/árových služieb 

do 75 el. formulárových služieb 

od 76 el. formu/árových služieb 

implementácia a nasadenie 1. až 25. el. formulára v poradí 

implementácia a nasadenie 26. a ďalšieho el. formulára 

Modul PIM - základná sadzba, tri ľubovoľne nazvané vi f/vy 

za 4. a ďalšiu vrstvu 

Modul TÍM - základná sadzba 

Sadzba / Hodnota 

16 665 obyvateľov 

0,15 eur 'obyvatet rok 

0,072 eur I obyvateľ, rok 

0,19 eitľ 1 obyvateľ 'rok 

0,25 eur t obyvateľ/ rok 

0,32 eur f obyvateľ rok 

0,45 ew ' obyvateľ rok 

0,00 eur: ks 

30,00 eur ks 

0,07 ČIU obyvatel . rok 

0,01 eur i obyvateľ- rok 

0, 03 eur / obyvateľ • rok 

* Sadzba platná pre kalendárny rok 21)12 

Výsledná cena za jednotlivé služby za príslušný kalendárny kvartál sa vypočíta súčinom počtu 
obyvateľov a základnej sadzby pre jednotlivú službu / modul a následne pomerne rozpočítaná 
na 4 kvartáli: K cene služby je potrebné pripočítať sadzbu za implementáciu a nasadenie el. 
formulára, ktoré sa realizovalo v dané fakturačné obdobie. Výsledné kvartálne platby za 
služby sú zaokrúhľované na celé eura nadol. 

Kvartálnajdatlm 

Služba iPoint 
do 25 el. form. 
služieb 

299,00* 

do 35 el. form. 
služieb 

791,00 

do 50 el. form. 
služieb 

do 75 el. form. 
služieb 

1.041,00 1.333,00 
Ceny sú uvedene v eur bez DPI I. * Čiastka piati pre kvartály roku 2012 

Zmluvné strán]' sa ďalej dohodli, že ľoskytovateľ bude Objednávateľovi fakturovaťpoplatok 
za prvý kalendárny kvartál 2012 len vo výške 2/3 kvartálnej platby uvedenej v tabuľke vyššie, 
t.j. v čiastke 199,00 eur bez Dľll. 

ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín IČO: 36 328 057 



Dodatok č. 1 
k zmluve o poskytovaní elektronických služieb 

zo dňa 30.6.2011 

VI. 
Sankcie 

2. Poskytovateľ stráca nárok na 1/3 platby v prípade ak v niektorom mesiaci príslušného 
kvartálu nezabezpečí minimálne 95% poskytovanie služieb v zmysle bodu 4 článku III tejto 
zmluvy. 

3. Pre sledovanie zabezpečenia dostupnosti služby v zmysle bodu 4 článku III tejto zmluvy je 
povinný objednávateľ bezodkladne ohlásiť výpadok služby poskytovaleľovi telefonicky alebo 
prostredníctvom IlelpDesku. 'ki tohto momentu začne plynúť lehota výpadku služby, ktorá 
bude plynúť do momentu opálovného sprístupnenia služby, ktorý oznámi bezodkladne 
poskyíovateľ objednávateľovi prostredníctvom IlelpDesk, telefonicky alebo e-mailom 
oprávnenej osobe, ľre posúdenie naplnenia hodu 4 článku III zmluvy bude rozhodujúca dĺžka 
výpadku, resp. opakovaných výpadkov v priebehu kalendárneho mesiaca. 

IV. 
Záverečné ustanovenia dodatku 

1. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrží po 2 vyhotovenia. 

2. Ustanovenia Zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú naďalej v platnosti bez 
zmeny. Zmeny Zmluvy upravené týmto dodatkom nadobúdajú platnosť dňom podpisu 
oboma zmluvnými stranami. 

3. Vo všetkých právnych vzťahoch neupravených týmto dodatkom a Zmluvou sa riadia 
zmluvné strany právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka a obchodnými zvyklosťami. 

4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním 
prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. Dodatok 
bol uzatvorený po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k uzatvoreniu tohto Dodatku, ich zmluvné 
prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a svojimi podpismi Dodatku potvrdzujú, 
že s jeho obsahom súhlasia bez akýchkoľvek výhrad. 

Za objednávateľa: Za poskytovateľa: 

.podpísané'' „podpísané" 

íCZ 


