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D 0 D A T 0 K č. 8
k zmluve č. 20110308/18429

podpísanej 21.03.2011

špecifikácia služieb
Zmluvné strany

Užívateľ

Adresa / sídlo: Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín

Štatutárny zástupca Ing. Šaško Ivan
IČO: 00314901
DIČ: 2020573929
Kontaktný e—mail: msmedvedzie©gmail.com,

webmaster©tvrdosin.sk, webmaster©tvrdosin.sk

Poskytovateľ
Adresa / sídlo: DSI DATA, a. s.

Nám. A. Bernoláka 377
029 01 Námestovo

Štatutárny zástupca Mgr. Rastislav Dravecký, štatutár
IBAN: SK30 7500 0000 0040 0763 1524
SWIFT: CEKOSKBX
IČO: 36399493
IČ DPH: SK2020129727
Výpis z obch. registra: 0kr.súd v Žiline, odd. Sa, vl.č. 10965/L

čl. I. Predmet dodatku
Predmetom tohto Dodatku k Zmluve o využívaní dátovej siete posktytovatel'a (ďalej tiež „Zmluva“) je
zmena, resp. doplnenie Zmluvy a jej príloh a špecifikácia poskytovaných služieb na základe žiadosti
užívateľa zo dňa 04.07.2019 podanej telefonicky prostredníctvom Ing. Michal Erhart. Dodatok je na
žiadosť užívateľa doručený a verifikovaný osobne . Ide o následovné zmeny, resp. doplnenia:

Špecifikácia služieb:

A/ Názov a obsah poskytovaných služieb:

Názov a obsah služieb Cena
13,99 € s DPH/ mesiac

5 viazanosťou 24 mesiacov,
poskytnutá výhoda vyplývajúca
z viazanosti -3,00 € / mesiac

Rýchly Wireless internet

. Rýchly Wireless internet 8/2 Mbit/s

(16,99 € s DPH bez viazanosti)

zúčtovacie obdobie je kalendárny mesiac, cena za poskytnutú službu je splatná na základe faktúry s
lehotou splatnosti uvedenou vo faktúre. Forma doručenia faktúry: poštou. Týmto sa doplňa, respektíve
mení článok 1 odsek 1 Zmluvy v znení jej dodatkov.

B/ Doba poskytovania služieb:

Užívateľ sa zaväzuje, že po dobu 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohoto dodatku (ďalej tiež
"doba viazanosti") zotrvá v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom podl'a zmluvy v znení tohoto dodatku ako
účastník služieb poskytovaných Poskytovateľom a po celú túto dobu bude bez prerušenia tieto služby
využívať, a to v súlade s jeho záväzkami. Doba viazanosti začína plynúť od 01.08.2019, kedy nadobúda
tento dodatok účinnosť. V prípade ukončenia zmluvy počas trvania viazanosti je Užívateľ povinný uhradiť



všetky poskytnuté finančné výhody, ktoré z viazanosti vyplývali. Na príslušnú sumu vystaví Poskytovateľ
faktúru. Týmto sa mení špecifikácia doby poskytovania služieb uvedená v Zmluve v znení jej dodatkov.

C/ Miesto a čas poskytovania služby:

Sídlisko 138/0
(, materska skola) od 01.08.2019

027 44 Tvrdošín (Medvedzie)

Týmto sa mení špecifikácia miesta a času poskytovania služieb uvedených v Zmluve v znení jej dodatkov.

čl. II. Spoločné a záverečné ustanovenia
|_-
. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
. Ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden exemplár obdrží Poskytovateľ a
jeden exemplár obdrží Užívateľv písomnej forme, respektíve v elektronickej forme.

4. Užívateľ vyhlasuje, že dodatok ako aj Všeobecné podmienky Poskytovateľa zverejnené na
webovom sídle Poskytovateľa si podrobne prečítal, porozumel ich textu a na znak súhlasu s ich
obsahom dodatok vlastnoručne podpisuje, resp. pri elektronickej forme uzavretia dodatku tak činí
potvrdením elektronického formulára.

5. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu, resp. potvrdením elektronického
formulára.

6. Ceny sú uvádzané s DPH 20%, pokiaľ nie je uvedené inak.
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Námestovo 04.07.2019
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pečiatka a podpis pečiatka a p pis
zodpovednej osoby poskytovateľa zodpovednej osoby užívateľa


