
Dodatok č. 1
k ZMLUVE NA DODÁVKY A ÚDRŽBU VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A SOFTVÉRU č. 2012/03/19 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany 

ITC systems s.r.o.
Partizánska 7, 017 01 Považská Bystrica

36304921
2020111896
SK 2020111896
ČSOB a.s., IBAN: SK45 7500 0000 0040 2518 0106 
Ing. Milan Mayer 

registri Trenčín Vložka číslo 11172/R

(ďalej len „Dodávateľ")

a

Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa
Jesenského 246/10, 017 01 Považská Bystrica
35995939
SK 2020980038
č.ú.: 2820831001, Primá banka Považská Bystrica 
Mgr. Blanka Cedzová 
Mgr. Blanka Cedzová

(ďalej len „Odberateľ“)

2. Predmet dodatku

2.1. Objednávateľ a Poskytovateľ uzavreli dňa 19.3.2012 ZMLUVA NA DODÁVKY A ÚDRŽBU 
VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A SOFTVÉRU č. 2012/03/19, predmetom ktorej je zabezpečenie 
dodávky, údržby, záručných a pozáručných opráv výpočtovej a kancelárskej techniky, ich 
komponentov a softvéru, spotrebný materiál pre výpočtovú a kancelársku techniku..

2.2. Na základe nariadenia EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bolo potrebné zabezpečiť počítačovú sieť 
Odberateľa pred neoprávneným prienikom cudzích osôb novými prvkami (Firewall Mikrotik).

Vzhľadom na túto skutočnosť a v zmysle ust. čl. 4 ods. 4.6 zmluvy, zmluvné strany prijímajú 
nasledovný dodatok č. 1 k Zmluve, (ďalej ako „Dodatok“).

3. Obsah dodatku

3.1. Článok 2. - Predmet zmluvy, ods. 2.1. Zmluvy sa nahrádza znením:

Predmetom zmluvy je zabezpečenie záručnej a pozáručnej údržby výpočtovej techniky, počítačovej 
siete v sídle Odberateľa a pravidelná kontrola a upgrade firewallu Mikrotik tak, aby nedošlo 
k napadnutiu počítačovej siete a tým k hrozbe úniku citlivých a osobných údajov.

Odberateľ :

IČO :
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená k rokovaniu:

Dodávateľ:

IČO :
DIČ :
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Štatutárny zástupca: 
Zapísaná v obchodnom
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3.2. Článok 3. - Cena, ods. 3.1. Zmluvy sa dopĺňa znením:

Ročný poplatok (resp. pomerná časť) je dohodnutý v nasledovnej výške:

Cena bez DPH: 
DPH 20%: 
Cena s DPH:

166,67 € 
33,33 € 

200,00 €

A je fakturovaný predom, vždy na nasledujúce obdobie.

3.3. Článok 4. - Práva a povinnosti zmluvných strán, sa dopĺňa o text:

Odberateľ je povinný nahlásiť akékoľvek podozrenie na prienik do počítačovej siete, resp. 
ohrozenie bezpečnosti siete a príp. možný únik osobných údajov Dodávateľovi, aby mohli byť 
urobené okamžité nápravné opatrenia.

4.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy

4.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom 01.07.2019 podpisom oprávnených zástupcov oboch 
zmluvných strán.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a 
svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.

4.4 Dodatok č.1 má 2 strany a je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá 
strana obdrží po jednom vyhotovení.

4.5 Ostatné ustanovenia zmluvy neriešené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené.

V Považskej Bystrici 01.07.2019

Za dodávateľa Za odberateľa

Ing. Milan Mayer Mgr. Blanka Cedzová

4. Záverečné ustanovenia
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