
DODATOK Č. DBK/18/06/1488
k Zmluve o poskytovaní služby č. VK/09/09/532 zo dňa 30.09.2009 v znení jej neskorších

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

uzatorená 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
IČO: 43 908 977, DIČ: 2022530785, IČ DPH: SK2022530785
štatutárny orgán: Ing. Slavomír Rybár, konateľ 
email: info@komensky.sk
(ďalej len ako „Poskytovateľ“)

a

Názov organizácie:  Obec Bačkovík pre ZŠ Bačkovík,
Sídlo: Bačkovík 41, 04445, Bačkovík
IČO: 00323934
DIČ: 2021235788
Zastúpený: František Korečko - starosta
email: obecny.urad@backovik.sk, skola@zsbackovik.edu.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

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

sa nižšie uvedeného dňa dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. DBK/18/06/1488 k Zmluve o poskytovaní
služieb č. VK/09/09/532 zo dňa 30.09.2009 (ďalej len „Dodatok“) za nasledovných podmienok:

Článok I Predmet Dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách a doplnkoch Zmluvy:

Do Článku II Zmluvy (Predmet Zmluvy) sa dopĺňa ďalší bod v tomto znení:

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi službu Bezkriedy PLUS.

Do Článku V Zmluvy (Cena a Platobné podmienky) sa dopĺňajú ďalšie body v tomto znení:

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška odplaty Poskytovateľa za poskytovanie služby Bezkriedy PLUS je
určená Cenníkom a čestným vyhlásením Objednávateľa o počte žiakov. Objednávateľ' sa zaväzuje
Poskytovateľovi zaplatiť odmenu za poskytovanie služby Bezkriedy PLUS na kalendárny rok dopredu.

5.5. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi 100% zľavu na prvý rok poskytovania služby Bezkriedy PLUS.

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. Tento dodatok môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať bez uvedenia dôvodu.
2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné bez zmeny.
2.4. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Po podpísaní Dodatku

obdrží Objednávateľ jedno vyhotovenie a Poskytovateľ jedno vyhotovenie.
2.5. 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 V Bačkovík, dňa 

Poskytovateľ: Objednávateľ:

..............................................................                                ................................................................

KOMENSKY s.r.o.

Ing. Slavomír Rybár, konateľ                                                                 František Korečko - starosta
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Cenník za poskytovanie služieb Bezkriedy Plus

Cenník je platný od  26.1.2022

Odmena za poskytovanie služieb Bezkriedy Plus:

Odmena za
sprístupnenie databázy:

Ročná odmena za
fakturačné obdobie (1 rok)

Do 50 detí 12 €

Od 50 do 100 detí 18 €

Od 100 do 150 detí 24 €

Od 150 do 200 detí 30 €

Od 200 do 400 detí 36 €

Nad 400 detí 40 €

Ceny sú uvedené s DPH

Účinné znenie cenníka je uverejnené poskytovateľom vždy na www.zborovna.sk.


