
Dodatok číslo 1 k zmluve číslo 2202 

medzi zmluvnými stranami: 

poskytovateľom: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Registrácia: 

DIČ: 
IČ DPH: 
konajúci: 
fax.: 
e-mail.: 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

na strane jednej 

e-Net, s.r.o. 
Lichnerova 35, Senec 903 01 
35 860 413 
obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava 
vo vložke č. 29089/B 
2020203075 
SK2020203075 
Tomáš Juríček, CTO, konateľ 
+421 2 20 20 20 21 
helpdesk@e-net.sk 

I, v oddiele Sro, 

užívateľom: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
konajúci: 
e-mail.: 

(ďalej len „Užívateľ“) 
na strane druhej 

Mestsko Senec 
Mierové Námestie 8, Senec 903 01 
00 305 065 
2020662237 
Ing. Karol Kvál primátor 
musenec@senec.sk 

s nasledovným obsahom: 

Predmet dodatku 

1. Týmto dodatkom sa upravuje doba Zmluvnej viazanosti a spôsob rozviazania zmluvy číslo 2202 
zo dňa 16.4.2012 

2. Zmluvná viazanosť sa predlžuje o 48 mesiacov od 1.11.2016 do 30.11.2020 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Užívateľ nesmie vypovedať Zmluvu číslo 2202 pred uplynutím 48 

mesiacov jej trvania. Ak bude mať Užívateľ záujem zrušiť túto zmluvu pred uplynutím 48 
mesiacov jej trvania môže tak urobiť len doručením písomného oznámenia o využití práva zrušiť 
zmluvu a súčasným zaplatením odstupného vo výške 5.000,- Eur ( päťtisíc eur). Zmluvné strany 
sa odchylne od ustanovenia § 355 ods. 1 dohodli, že v takom prípade sa táto zmluva zruší 
uplynutím dňa, v ktorom bude Poskytovateľovi zaplatené odstupné. Zmluvné strany sa odchylne 
od ustanovenia § 355 ods. 2 dohodli, že právo zrušiť túto zmluvu zaplatením odstupného má 
Užívateľ aj v čase, kedy už prijal plnenia Poskytovateľa. Výška odstupného sa znižuje o sumu 105 
EUR za každý mesiac riadneho platenia poplatkov za služby podľa Zmluvy číslo 2202 

a 

I. 
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II. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok a právne vzťahy ním založené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
2. Ak sa niektoré ustanovenie tohto dodatku či Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa 

to ostatných ustanovení tohto dodatku alebo zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné 
strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie 
novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo 
neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi zmluvnými stranami platí 
zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyhlasujú, že je určitý 

a zrozumiteľný, nie je uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak slobodnej 
a vážnej vôle ho oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpisujú. 

5. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke odberateľa. 

V Senci, 26.10.2016 V Senci, 26.10.2016 

V mene a za: V mene a za: 

e-Net, s.r.o. Mesto Senec 

„podpísané“ „podpísané“ 

Tomáš Juríček Ing. Karol Kvál 

konateľ primátor 

e-Net, s.r.o. 
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