
Dodatok č. 1 k zmluve č. 35711136
uzavretej dňa: 27.06.2011 (ďalej aj „zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami:

Podnikom:
Názov:
Sídlo :
IČO :
IČ DPH : 
Registrácia : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený :

Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35 765 143
SK2020254621
zapísaný v OR OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 2103/B 
uvádza sa na faktúre 
uvádza sa na faktúre
Ing. Peter Máčaj, predseda predstavenstva 
Ing. Peter Tomášek, člen predstavenstva 
(ďalej aj ako „Slovanet“)

a

Účastníkom:
Názov :
Sídlo :
IČO:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom  v Čadci
Palárikova 1156,02201
17335493
uvádza sa na faktúre 
uvádza sa na faktúre
RNDr. Xénia Lukáčová - Regionálny hygienik a vedúca služobného úradu 
ďalej len „účastník“)

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením bodu 19.5 zmluvy dohodli na tomto dodatku:

1) Bod 14.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa týmto znením:
Zmluva sa uzaviera na dobu určitú, a to do 30.6.2014 (ďalej len „doba viazanosti").

2) Zoznam oprávnených osôb zmluvných strán tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.
3) Zmluvné strany sa dohodli, že pravidelný mesačný poplatok podľa prílohy č. 2 zmluvy sa mení takto: 

Počas doby viazanosti bude účastníkovi poskytnutá zľava vo výške 5% . Výška pravidelného 
mesačného poplatku po zľave je 76 EUR bez DPH.Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto 
dodatkom, ostávajú v platnosti a účinnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán
5) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám. Účastník sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu po zverejnení tohto dodatku vydá 
o tom Slovanetu písomné potvrdenie.

6) Zmluvné strany dňom podpisu zhodne a súladne vyhlasujú a zaručujú, že si tento dodatok pred 
uzavretím pozorne prečítali a vzájomne vysvetlili, že obsahu a zmyslu jednotlivých ustanovení, ako 
aj dodatku ako celku porozumeli v plnom rozsahu a bez výhrad, čo potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi osôb, ktoré sú plne oprávnené tento dodatok v mene zmluvných strán uzavrieť.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku:
Príloha č. 1 -  Zoznam oprávnených osôb zmluvných strán

V Bratislave dňa: V Čadci dňa: ^

Za účastníka:Za Slovanet:

liíig. Peter Máo^j, 
predseda predstavenstva

REGIONÁLNY UpAD 
VEREJNÉHO Z D R A V O  i tf/p f  i 

so sídlom v Čfiilki 
vedúci služobného (ifdfjiJ

Slovanet, a. s. 
f 18) Záhradnícka 15 1,8 2 1 08 Bratislava 2 

IČ0:35765143. ICDPH:SK2020254621
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Príloha č. 1 
Zoznam oprávnených osôb zmluvných strán

1. Slovanet, a.s.

Komerčný kontakt: - zodpovedná osoba
Meno: Ing. Tomáš Horňáček
Funkcia: junior key account manager
Tel.: 02/208 28 596
Fax: 02/208 28 222
GSM: 0918/738 023
E-mail: tomas.hornacek@slovanet.net

Komerčný kontakt: - eskalačná osoba
Meno: Ing. Roman Andel
Funkcia: senior key account manager
Teľ: 02/208 28 111
Fax: 02/208 28 222
GSM: 0905/401345
E-mail: roman.andel@slovanet.net

Oznamovanie porúch
Meno: Monitorovacie centrum
Funkcia: Pohotovostný operátor
Tel.: 02/208 28 120, 02/208 28 208
Fax: 02/208 28 627
Mobil: 0905/322 450
E-mail: operator@slovanet.net

2. Účastník

Emailová adresa na zasielanie fak tú r v zmysle bodu 7.6 zm luvy:

Komerčný kontakt: - zodpovedná osoba
Meno: RNDr. Xénia Lukáčová - Regionálny hygienik a vedúca služobného úradu
E-mail: ca.budos@ruvzca.sk

Technický kontakt - zodpovedná osoba:
Meno: Bohuslav Budoš
E-mail: ca.budos@ruvzca.sk
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