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DoDAToK K ZMLUVE č. FzoGsW18003
o posKyTovANí KoNzULTnčnÝcn sluaee pnl ocHRANE osoBNÝcH úoa.lov
uzatvorený podfa ustanovení § 269 ods. 2 zák. č. 513i1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník)
a § 44 ď,46 zák, č.: 1812018 Z. z. v platnom znení (Zákon o ochrane osobných údajov)
{ďalej len dodatok}

í, Zmluvné strany
konzultant:

wanet, s.r.o.

Dobšinského 15, 974 0l Banská Bystrica

Spoločnosťzapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.:7204lS
Zastúpený:
lng, Miroslav Maliniak, konateř spoločnosti
lčo l otč:
36049239 l 2021583267
(d'alej len Konzultant)

prevádzkovateť:

Galantská knižnica
Mierové námestie číslo4, 924 aO Galanta
Mgr. Lívia Koleková, riaditetka
36088242 í 2021452631

Zastúpený:

lčo l olč:

(ďalej len Prevádzkovateť)
2. Predmet dodatku

2.1

Odo dňa 1.6.202a budú mať body 4,1, 5.5, 9.2 a 9.3 zmluvy č. FZOGSW18003 takéto znenie:

4,1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena za predmet plnenia tejto zmluvy je stanovená dohodou podťa
§ 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. vo výške 70,- € mesačne. Konzultant nie je platca DPH. V prípade, že
sa Konzultant v priebehu platnosti tejto zmluvy stane platcom DPH, bude k vyššie uvedenej cene
pripočítaná aj DPH v sadzbe platnej v čase wniku daňovej povinnosti.
5.5 Konzultant bude u Prevádzkovateťa vykonávať kontrolu OOU podía potreby, maximálne raz ročne.

9.2 Konzultant je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak mu Prevádzkovateř kladie také prekážky, alebo
neposkytuje takú súěinnosť,ktoré mu neumožňujú ani po opakovaných urgenciách riadne plniť
ustanovenia tejto zmluvu a výkon ZO v zmysle platných zákonov na OOU alebo nerešpektuje návrhy
a opatrenia Konzultanta a nie je ochotný písomne pozbavíť Konzultanta zodpovednosti za následky
takéhoto nerešpektovania jeho návrhov a opatrení. Rovnako je Konzultant oprávnený odstúpiťod zmluvy
ak mu zamestnanci PrevádzkovateIa aj po opakovaných urgenciách kladú také požiadavky a prekážky,
ktoré mu neumožňujúriadny uýkon funkcie ZO.

9,3 Od zmluvy je možné odstúpiťpodfa bodu g,1 ag.2 po preukázaní dóvodu odstúpenia s jednomesačnou
v,ýpovednou lehotou počnúcprvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola qýpoveď
doručená druhej strane.

2.2

Vbode 4.2sa mení sadzba za prepravné náklady za,40 €/km na 0,48 ďkm aterrnín vystavovania

2.3

Bod 4.4 sa prečíslujena 4.3.
Body 4.3, 6.4 a 9.5 sa zo zmluvy vypúšťajú.

3.

z mesiaca na kvartál.

ťaktúr

záverečnéustanovenia
3.1 Tento dodatok je platný od 1.6.2020 a nadobúda úěinnosť dňom nasledujúcim po dnijeho zverejnenia na
webovom sídle Prevádzkovateía v zmysle zákona ě. 211l200a Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

3.2

a v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a nápadne nevýhodných
podmienok alebo v omyle, jeho obsahu porozumeli a na znak svojho súhlasu s jeho znením ho potvrdzujú
podpismi oprávnených zástupcov.
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wanet, s.r.o.

lng. Miroslav Maliniak
konateť spoločnosti

V Galante, dňa:

/Z. 0§ Zazo
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GáLAltl,tsn{rrrvrŽ.uca

Galantská knižnica
Mgr. Lívia Koleková
riaditeťka

