
Dodatok č. ZK01/VK/09/08/058 
k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/08/058 zo dňa 27.08.2009 v znení jej neskorších zmien a doplnkov 

uzatvorený podľa § ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

KOMENSKY, s.r.o. 

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

č. 21078/V 

adresa sa na doručovanie: 

IČO: 43 908 977 

DIČ: 2022530785 

I Č D P I I : SK2022530785 

konajúci prostredníctvom: Ing. Slavomír Rybár - konateľ 

(ďalej len ako „Poskytovateľ") 

a 

Základná škola Jarovnice 192, 

Sídlo: Jarovnice 192, 08263. Jarovnice 

IČO: 361581 19 

Zastúpený (štatutár): Mgr. Pavlíková Mária 

email: zsjarovnicel 92@gmail.com 

(ďalej len ..Objednávateľ) 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany") 

sa nižšie uvedeného dňa dohodli, že uzatvárajú tento 
Dodatok č. ZK01/VK/09/08/058 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/08/058 zo dňa 27.08.2009 (ďalej len „Dodatok") za 

nasledovných podmienok: 

Článok I Predmet Dodatku 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách a doplnkoch Zmluvy : 

Článok II Zmluvy (Predmet Zmluvy) sa nahrádza v celom rozsahu týmto znením: 

2.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi Balíček Zborovňa Komplet, ktorý zahŕňa 

služby: Virtuálna knižnica, Bezkriedy, Ponuky práce. Mobilná aplikácia pre učiteľov. Mobilná aplikácia pre žiakov. Digitálna 

učebnica, Hotline pre vedenie školy, Helper — technická podpora pre učiteľov, podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve, 

Všeobecných obchodných podmienkach a Podmienkach používania a záväzok Objednávateľa zaplatiť za poskytnutie Balíčka 

Zborovňa Komplet Poskytovateľovi Cenu podľa tejto Zmluvy. Rozsah poskytovaných služieb v rámci Balíčka Zborovňa 

Komplet sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami. 

2.2. Poskytovateľ sprístupní Objednávateľovi Balíček Zborovňa Komplet do 7 dní odo dňa účinnosti Zmluvy. 

Článok III Zmluvy sa zrušuje. 

Článok IV. Zmluvy sa zrušuje. 

Článok V Zmluvy (Cena a Platobné podmienky) sa nahrádza v celom rozsahu týmto znením 

5.1. Cena za predmet Zmluvy je stanovená dohodu zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že výška odplaty Poskytovateľa za poskytovanie Balíčka Zborovňa Komplet podľa tejto 

Zmluvy je určená Cenníkom a čestným vyhlásením Objednávateľa o počte žiakov.. 

5.3. Objednávateľ' sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť dohodnutú Cenu podľa tejto Zmluvy. Cena je 

Poskytovateľom ľaktúrovaná za kalendárny mesiac, v ktorom boli služby v rámci Balíčka Zborovňa Komplet Objednávateľovi 

riadne poskytnuté, pričom Objednávateľ je oprávnený za poskytnutie Balíčka Zborovňa Komplet uhradiť odplatu aj na rok 

dopredu. 
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Článok VI Zmluvy (Úrok z omeškania) sa zrušuje. 

Článok VII Zmluvy (Obchodné tajomstvo) sa zrušuje. 

Článok VIII Zmluvy (Osobitné ustanovenia) sa nahrádza v celom rozsahu týmto znením 

8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
8.2. Zmluva zaniká vzájomnou dohodou Zmluvných strán a to dňom uvedeným v dohode. 
8.3. Zmluvu môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán vypovedať bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je 3 mesiace 
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. 
8.4. V prípade podstatného porušenia povinností upravených vo VOP sú Zmluvné strany oprávnené odstúpiť od Zmluvy. 
Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. 

Do Zmluvy sa dopĺňa Článok X Vyhlásenie v tomto znení 
10.1. Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými súčasťami Zmluvy, ktorými sú: 

a) Všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 24.06.2020, 
b) Cenník s účinnosťou od 24.06.2020, 
c) Podmienky používania, ak sú zverejnené na webovej stránke www.zborovna.sk pre jednotlivé služby, ktoré sú 
súčasťou balíčka Zborovňa Komplet, 

súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

Článok II Záverečné ustanovenia Dodatku 

2.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvnými 
stranami. V prípade, ak je tento dodatok v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaným, tak 
účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné bez zmeny. 
2.3. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Po podpísaní Dodatku obdrží 
Objednávateľ jedno vyhotovenie a Poskytovateľ dve vyhotovenia. 
2.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali pred podpisom, obsahu porozumeli, je vyjadrením ich slobodnej a 
vážne vôle, neuzatvárajú ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú. 

V Košiciach, dňa VJarovniciach, dňa 30 .6. 2020 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
082 63 JAROVN1CE 192 
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KOMENSKY s.r.o Objednávateľ 
Ing. Slavomír Rybár, konateľ 

Poskytovateľ 

http://www.zborovna.sk

