
Dodatok č. 1 

k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti  IT 
 

uzatvorený medzi: 
 

Objednávateľ: Obec Žirany  

so sídlom: Žirany č. 194, 951 74 Žirany  

v zastúpení: Ing. Jozef Zsebi, starosta  

IČO: 00308706  

DIČ: 2021102952  

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  

Číslo účtu / kód banky: 00814323001 / 5600  

IBAN: SK4056000000000814323001  

SWIFT: KOMASK2X  

Nie je platcom DPH  

Telefón: 037 6318232  

E-mail: info@zirany.eu, starosta@zirany.eu  

(ďalej len objednávateľ) 

 

a 

 

Dodávateľ: TEAMS s.r.o. 

so sídlom: Ružová 758/34, 949 01 Nitra 

v zastúpení: Ing. Tomáš Uher, konateľ spoločnosti 

IČO: 35954523 

DIČ: 2022057356 

Nie je platcom DPH 

Bankové spojenie: TATRA BANKA A.S. 

Číslo účtu / kód banky: 2621777479 / 1100 

IBAN: SK5611000000002621777479 

SWIFT: TATRSKBX 

Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, Vložka 17088/N 

Mobil: 0903 221 435 

E-mail: uher@teams.sk  

(ďalej len dodávateľ) 

 

I. 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 

v oblasti IT uzatvorenej 20.1.2017 /ďalej len zmluva/ v tomto znení: 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

V predmete zmluvy sa na základe vzájomnej dohody a novej legislatívy spresňujú niektoré 

činnosti a úplné znenie je nasledujúce: 

 

Predmetom zmluvy je poskytovanie počítačových služieb, služieb súvisiacich s počítačovým 

spracovaním údajov, administratívnych služieb a vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej 
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činnosti, špecifikovaných v zozname voľných živností MVSR -  odbor živnostenského 

podnikania, a to najmä: 

- zabezpečovanie prevádzky a modernizácie informačných systémov (ďalej len IS) 

a zabezpečenie, prípadne dodanie k tomu potrebných zariadení a komponentov, 

prípadne ďalších služieb, 

- zabezpečovanie prevádzky počítačov, ich operačného systému WINDOWS, bežných 

užívateľských aplikácii a antivírovej ochrany, zálohovanie IS, vykonávanie ďalších činností 

podľa požiadaviek štatutára a zamestnancov OcU a aktuálnej legislatívy v oblasti IT, ochrany 

osobných údajov a kybernetickej bezpečnosti, 

- spracovanie a úprava podkladov pre administráciu redakčného systému, 

- administrácia elektronickej pošty, iné administrátorské a administratívne práce podľa 

požiadavky, 

- poradenská služba v rozsahu predmetu zmluvy,  

- vzdelávanie pracovníkov v oblasti ovládania softvérového a hardvérového 

vybavenia, administrácie a administratívy. 

 

Článok IV. 

Zmluvná cena a platobné podmienky 

 

Sa v odseku 1 od 1.4.2022 mení cena za dopravné náklady z 0,45 € / km na 0,55 € /km 

Úplné znenie odseku č. 1 po úprave je: 

 

1. Celková cena za realizáciu predmetu zmluvy v rozsahu dohodnutom v článku I. tejto 

zmluvy je stanovená na 20,- € za jednu hodinu poskytovania služby. Dopravné náklady (za 

počet najazdených km k objednávateľovi a späť na vykonanie objednaných úkonov alebo 

k tretím stranám a späť za účelom subdodávky) budú vyčíslené ako samostatná položka 

faktúry v cene 0,55 €/km. Faktúry sú splatné do 14 dní odo dňa ich vystavenia. 

 

Dopĺňa sa odsek č. 3 v nasledujúcom znení: 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu za služby 

a cenu za dopravu, každoročne o hodnotu ročnej miery inflácie meranej indexom  

spotrebiteľských cien, vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok. 

Príslušné navýšenie sa bude realizovať na základe výšky % príslušnej mieri inflácie 

dokladované potvrdením zo Slovenského štatistického úradu, vyvesenom na webovom sídle 

slovak.statistics.sk. Prvýkrát sa indexácia podľa tohto bodu uplatní v nasledujúcom roku,  

podľa príslušnej ročnej miery inflácie zistenej vo vzťahu k predchádzajúcemu roku. O 

prípadnom zvýšení podľa tohto bodu bude Dodávateľ Objednávateľa vopred informovať do 

31.1. príslušného kalendárneho roka e-mailom na Osobu poverenú jednať  vo veciach zmluvy 

za stranu Objednávateľa. 

 

 

II. 

 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

 

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa alebo v Obchodnom vestníku.  



 

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 

účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V Žiranoch dňa 21.3.2022 

 

 

Za dodávateľa:  

 

Ing. Tomáš Uher, konateľ spoločnosti TEAMS s.r.o.  

 

 

Za objednávateľa:  

 

Ing. Jozef Zsebi, starosta obce Žirany 

 

 

 
 


