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uzatvorená medzi zmluvnými §tranami:

KOMENSKY, s.r.o.

Sídlo: Park Mládeže 1 , 040 01 Košice, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu KoŠice 1 , Odd.:

Sro, vložka č.21078N
adresa sa na doručovani::

lčo:+s 908 977

DlČ:202253a785
iČ oprl: SK2022530785

konajúci prcstredníctvom: ing. Slavomír Rybár - konatel'

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

a

§tredná odborná škola polytechnická .jána Antonína Bat'u,

Sídlo: Štefánikova 39, 05921, Svit

lčo:37g47541
Zasiúpený (štatutár): Rí{Dr, Eva Nebusová - riaditel'ka

ernail: riaciitel@zsssvit,sk, nebusovae@grnaii.com

(d'a!ej ien,,Objednávaiel')

(Objednávatei' a Foskytovatel' d'ale.! spolu ieri ako,,Zmluvné strany")

sa nžš.e .rvedenéno dňa donocili, že uzauáraiú ienic
Dodatok é.zKolNfý19109/001 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/í9/09/00í zo dňa 05.09.2019 (ďalej len

,,Dodatok") za nasledovných podmienok:

článot l predmet Dodatku

Zrnluvné strany sa dohulcili na týchto zmenrách a doplnkoch Zmluvy :

Článoi< ll Zmluvy (Prednret Zmlu4l) sa nahrádza v ceiom rozsahu týmto znením:

2,1. Fredmetom Zmi._tvy je eávázcllt Poskytovatel'a poskytnút' Objecinávatel'ovi Ba|íček Zborovňa Komplet,

ktoný zahíňa služby: Virtuálna knižnica, Bezkriedy, Ponuky práce, Mobiiná aplikácia pne učite|'ov, Mobilná aplikácia

pre žiakov, Digiiálna učebnica, Hotline i:re vedenie školy, Helper - technická podp'ora pre učitei'ov, podl'a

podi^nienoK uvedeilýclt v tejto Znr!uve, Všeobecných obchodných podnnienkach a Podmienkach pouŽÍvania

azávázok Objednávatel'a zaplati,t'za noskytnutie Balíčka Zborovňa Komplet Poskytovatel'ovi Cenu pod|'a tejto

Zrnluvy. Rozsah poskytovanýclr služieb v rámci Balíčka Zborovňa Konrplet sa riadi Všeobecnými obchodnými

podmienkarni.

2.2. Poskyiovatei'sprístupní Ob;ecJnávatel'ovi Balíček Zborovňa Kornplet do 7 dní odo dňa účinnosti Zmluvy.

ČlánoX llt Zmluvy sa zrušuje.

Čtánoi< !V, Zmllrvy sa zi:,lšttje.

članox V Zmluvy (Cena a Platotlné podrnienky) sa nahrádza v celom rozsahu týmto znenírn

5.1. Cena za pre,Jrn,et Zrnlr:vý je -<';anovená dohodu zmluvných strán vsúlade so zákonorr: č, 1811996 Z. z.

o cenách v znení neskoiších predpisov"

5,2. Zmluvné strany sa clohcCii, že výška odplaty Poskytovatel'a za poskytovanie Balíčka Zborovňa Komplet

podi'a iejto Zr.rlu,vy je ul"ii*:,iá Gerlrríkom a čestnýrn vyhlásením Objednávaiel'a o poČte Žiakoy..

5"3. objednávatel" sa nil zákiade téjlo Zmluvy zavázuje Foskytovatel'ovi zaplatiť dohodnutú Cenu podl'a tejto



l

Zmluvy. Cena je Poskytovatel'enn faktúrovaná za kalendárny mesiac, v ktorom boli slulžby v rámci BalíČka

Zborovňa Komplet objednávatei,ovi riadne poskytnuté, pričom Objednávatel' je oprávnený za PoskYtnutie BalÍČka

Zborovňa Komptet uhradit'odplatu aj na rok dopredu.

ČlánoX Vl Zmluvy (Úrok z omeškania) sa zrušuje"

Čtánok Vl! Zmluvy (Obchodné tajomstvo) sa zrušuje.

čtanox Vlll Zmluvy (Osobiiné ustanovenia) sa nahrádza v celom rozsahu týmto znením

8. 1 . Zmluva 3a uzatrráia na dotru neurčitú,

8.2. Zmluva zaniká vzajomnou c]ohodou Zmluvných strán a to dňom uvedeným v dohode.

8.3. Zmluvu móže ktcrákol'vek zc ZmNuvných strán vypovedať bez udania dóvodu, priČom výPovedná doba je 3

mesiace azačínaplynit,p;výnr,Jňonrmesiacanasledujúcehopomesiaci,vktorombolavýPoveďdoruČenádruhej
Zmluvnej strane,

8.4. V prípade podstatného poi.ušenia povinností upravených vo VOP sú Zmluvné stranY oPrávnené odstúPiť od

Zm!uvy, Cdstúpenie cri Zmluvy;e účinné dňom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.

Do Zmluvy sa dopiňa Čtánot X Vyhiásenie v tornto znení

10,1. Objednávatel'vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými súčast'arni Zmluvy, ktorými sÚ:

a) Všeobecné obchodné podmienky s účinnost'ou od24-a6.2a2a,

b) Cenník s účinnosťou oa 24.06,202a,

c) Fodmienky používania, ak sú zrlerejnené na webovej stránke www.zborovna.sk pre jednotlivé sluŽbY,

ktoré sú súčasťou balíčka Zborovňir Konnplet,

súhlasí s rrimi a zav3zuje sa ich dodržlavat'.

v Košiciach, dňa lt, l^. l0X0 vo ťtJ.u , dňa 4", l1,22e,o

/KOMfrtl§f)l{,r.o,
Siavom i r řl.i,;ár, hr;,:ratel'

Poskytouatel'

,l,J.

Cbjednávate i'


