
Dodatok c, 1
k zmluve o poskytovaní elektronických služieb zo dňa 26.10. 2017uzavretej v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskoršíchpredpisovZmluvné stranyObchodné meno/NázovSídloIČODIČObchodný register Bank. Spojenie IBANZastúpený Meno a priezvisko

: Lomtec.com a.s.: Líščie údolie 5, 841 01 Bratislava : 35 795 174 : SK2020279745: oddiel Sa, č. 5024/B, Okresný súd Bratislava I : Tatra banka a. s., Bratislava : SK1711000000002629431093: Mgr. Miroslav Ličko - predseda predstavenstva Mgr. Miroslav Sedlák- podpredseda predstavenstva
[ďalej len „Poskytovateľ " J

NázovSídloIČOZastúpený Meno a priezvisko Funkcia
Základná škola Moskovská Moskovská 1, 071 01 Michalovce 17080720Mgr. Marta Dacejová riaditeľ

[ďalej len „Nadobúdateľ'),Zmluvné strany sa nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku dohodli na nasledovnom dodatku č. 1 k zmluve o poskytovaní elektronických služieb zo dňa 26. 10. 2017 (ďalej len „Dodatok“]:
1 PREDMET DODATKU1.1 Predmetom Dodatku uzatvoreného na základe ustanovenia podľa Článku Vili. bodu 7 Zmluvy je doplnenie znenia článku I Predmet Zmluvy o nasledujúce znenie:

„Súčasťou predmetu zmluvy je taktiež poskytovanie služieb v podobe 4 hodinovej užívateľskej podpory, 
ktorú si Nadobúdateľ môže čerpať od dátumu podpísania dodatku č.l do konca kalendárneho roka 2019 
v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod do 16.00 hod. na HOT L1NE linke +421 915 555 566 alebo požiadať 
o podporu mailom registratura@iomtec.com. Do konca platnosti zmluvy má Nadobúdateľ právo na 
užívateľskú podporu v podobe 4 hod. na každý nasledujúci kalendárny rok"

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA2.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. Ostatné ustanovenia zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 26.10. 2017 ostávajú nezmenené a v platností.2.2 Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponecháva nadobúdateľ a 1 poskytovateľ.2.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Dodatku Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Nadobúdateľa.
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ZÁKAZNÍK
MENO 
FUNKCIA 
MIESTO 
DÁTUM DŇA

PODPIS

: MGR. MARTA DACEJOVÁ 
: RIADITEĽ

ZA NADOBÚDATEĽA

POSKYTOVATEĽ
MENO 
FUNKCIA 
MIESTO 
DÁTUM DŇA

PODPIS

: MGR. MIROSLAVLICKO 
: PREDSEDA PREDSTAVENSTVA 
: BRATISLAVA *

O 7 DEC, 2018

ZA POSKYTOVATEĽA

MENO 
FUNKCIA 
MIESTO 
DÁTUM DŇA

PODPIS

: MGR. MIROSLAVSEDLÁK 
: PODPREDSEDA PREDSTAVENSTVA 
: BRATISLAVA 4

O 7 DEC. 2018

ZA POSKYTOVATEĽA '


