
Odberateľ: 

názov 
sídlo 

IČO 
banka 
číslo účtu 
v zastúpení 

Ďalej len: "Odberatel"' 

Dodávatelia: 

obchodné meno 
sídlo 

IČO 
IČ DPH 
zapísaná 

banka 
číslo účtu 
v zastúpení 

a 

obchodné meno 
sídlo 

IČO 
IČ DPH 
zapísaná 

banka 
číslo účtu 
v zastúpení 

Ďalej spolu len: "Dodávate!'" 

Dodatok č. 3 

k Zmluve zo dňa 30.03.2010 

Zmluvné strany 

NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIEŤOVÉ A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 
Kollárova 8 
917 02 Trnava 
42 156 424 
Štátna pokladnica 

 
Mgr. Rastislav Janota, generálny riaditeľ 

GlobaiTel, a.s. 
Borská 6 
841 04 Bratislava 
35 778 199 
SK2020255677 
v Obchodnom registri Okresné ho súdu Bratislava l 
odd.: Sa, vložka č. 2321/B 
Tatra banka, a.s. 

 
Ing. Miroslav Strečanský, predseda predstavenstva 
Ing. Zora Fabianová, člen predstavenstva 

SWAN, a.s. 
Borská 6 
841 04 Bratislava 
35 680 202 
SK2020324317 
v Obchodnom registri Okresné ho súdu Bratislava l 
odd.: Sa, vložka č. 2958/B 
Tatra banka, a.s. 

 
Ing. Stanislav Verešvársky, člen predstavenstva 
Ing. Miroslav Strečanský, člen predstavenstva 

Ďalej spolu Odberateľ a Dodávateľ len "Zmluvné strany" 
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l. úvodné ustanovenia 

l. Zmluvné strany medzi sebou u zatvorili dňa 30.03.2010 Zmluvu v zmysle u stanovení § 269 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, v spojení s§ 40 a nasl. 
zákona č. 618/2003 Z.z. o au torskom práve a právach súvisiacich s au torským právom 
v platnom znení a s § 43 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komu nikáciách, v platnom 
znení, ktorej predmetom je zabezpečenie komplexných informačných elektronických 
komu nikačných služieb a technológií. Dňa 22.11.2012 u zatvorili Zmlu vné strany k u vedenej 
zmlu ve Dodatok č. l, dňa 19.3.2014 u zatvorili Zmluvné strany k u vedenej zmluve Dodatok č.2 
(ďalej spolu len ako "Zmluva"). 

2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave zmlu vného vzťahu založené ho Zmlu vou , za účelom 
čoho u zatvárajú dnešného dňa tento dodatok č. 3 (ďalej len ako 11Dodatok č. 3") s obsahom 
ďalej u vedeným. 

ll. Predmet Dodatku č. 3 

l. Na základe Dodatku č. 3 sa znenie Zmlu vy mení a dopÍňa nasledovne: 

A. Za doterajšie znenie prílohy č. l "Opis predmetu Zmlu vy " Zmluvy sa dopÍňa nové 
znenie Prílohy č. la s názvom "Opis predmetu Zmluvy- Dodatok č. 3 k Zmluve". Nové 
znenie prílohy č. la je neoddeliternou súčasťou Zmlu vy a Dodatku č. 3. 

B. Za doterajšie znenie prílohy č. 2 "Podrobné technické riešenie" Zmluvy sa dopÍňa 
nové znenie Prílohy č. 2a s názvom "Podrobné technické riešenie - Dodatok č. 3 
k Zmluve". Nové znenie prílohy č. 2a je neoddeliternou súčasťou Zmluvy 
a Dodatku č. 3. 

C. Doterajšie znenie prílohy č. 4 "Zoznam expertov" Zmlu vy sa ruší a nahrádza sa 
novým znením. Nové znenie prílohy č. 4 je neoddeliternou súčasťou Zmlu vy 
a Dodatku č. 3. 

D. Z dôvodu potreby vyriešenia poskytnu tia dodatočných odborných kapacít, sa na 
základe u platnenia Zmluvnými stranami dohodnu tého postupu pre služby u vedené 
v ta burke l bodoch 15 až 33 prílohy č. S k Zmluve, dohodli Zmluvné strany výslovne 
na tom, že Odberater si u Dodávatera objednáva nasledovné služby bližšie 
špecifikované v prílohách la a 2a Zmluvy: 
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l. Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená 
vláda (ďalej len "liS eDOV"): 

Vybudovanie modulu Portál otvorených dát {data.gov.sk) 
Vybudovanie modulu Elektronická hromadná žiadosť 
Vybudovanie modulu Otvorená vláda 
Vybudovanie modulu Dodatočné schémy 
Vybudovanie modulu ITMS Open Data 

2. Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (ďalej 
len "IS PEP") ako súčasť komplexnej služby E-kolok 

Funkčný celok 2.- Podpora náhrady papierových kolkov 
Funkčný celok 3. - Finalizácia modulov IS PEP 
Funkčný celok 4.- Podpora a údržba SW a H W  počas trvania projektu 

3. Elektronická identifikačná karta - Vytvorenie a nasadenie akreditovaných služieb 
CA pre elO 

Predpokladaný časový rozsah dodatočných odborných kapacít pre poskytnutie 
služieb uvedených vyššie pod číslom l. až 3. v zložení podľa jednotlivých rolí 
odbornosti ako aj dôvodu ich poskytnutia, je uvedený pre každú z uvedených služieb 
zvlášť v samostatnej novej prílohe č. lOa Zmluvy s názvom "Rozsah odborných 
kapacít- Dodatok č. 3 k Zmluve". Príloha č. lOa je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
Dodatku č. 3 Zmluvy. 

111. Záverečné ustanovenia 

l. Dodatok č. 3 mení a dopÍňa Zmluvu v rozsahu stanovenom v článku ll. Dodatku č. 3 Ostatné 
ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v slovenskom jazyku v štyroch vyhotoveniach s platnosťou 
originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia. 

3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpísania každou zo zmluvných strán. Účinnosť tento 
Dodatok č. 3 nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv. 
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4. Každá zo zmluvných strán obsahu Dodatku č. 3 rozumie a podpisuje na základe slobodnej 
vôle bez nátlakov. Súhlas s celým textom Dodatku č. 3 potvrdzujú zmluvné strany podpisom 
svojich oprávnených zástupcov. 

S. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 3 je nové znenie prílohy č. la, prílohy č. 2a., prílohy č. 4 
a prílohy č. lOa Zmluvy. 

za Odberatel'a 

podpis : 
meno : 
funkcia: 

dátum 

Mg·. Rastislav Janota 
/nerálny riaditeľ 

Národná agentúra pre sieťové 
a elektronické služby 
v Bratislave, .�1·5 . .-... 2014 
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za Dodávateľa 

podpis : 
meno : 
funkcia: 

dátum 

podpis : 
meno : 
funkcia: 

dátum 

podpis : 
meno : 
funkcia: 

dátum 

podpis : 
meno : 
funkcia: 

dátum : 

;��:� ��;k�··· 
predseda predstavenstva 
GlobaiTel, a.s. 

v Bratislave, .. /.J� .... 2014 

·  
Ing. Zora Fabianová 
člen predstavenstva 
GlobaiTel, a.s. 

v Bratislave, . .. '!.· . .f. .... 2014 

Ing. M!f slav Strečanský 
člen pff: stavenstva 
SWAN, a.s. 

• 1 c;. r 20 v Brat1s ave, .............. 14 

 
·  .... . 
Ing. Stanislav Verešvársky 
člen predstavenstva 
SWAN, a.s. C{ ( 
v Bratislave, .... . : .... : ... 2014 

( 




