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Dodatok č. l 
k zmluve č. 965/2010 o poskytovaní služieb spojených s tvorbou a aktualizáciou internetových 

stránok pre Úrad vlády SR 

uzavretá medzi 

Objednávate l': Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 
00151513 IČO: 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 
Číslo účtu: 7000060195/8180 
V zastúpení: Ing. Viktor Nižňanský, PhD., vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
(ďalej len objednávateľ) 

a 

Poskytovatel': Aglo Services s.r.o., šustekova 51, 851 04 Bratislava 
44062443 IČO: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
V zastúpení: 
(ďalej len zhotoviteľ) 

Tatra Banka, a.s., Bratislava 
2621184374/1100 
Mgr. Michal Polan, konateľ spoločnosti 

Čl. l. Rozšírenie predmetu zmluvy 

Objednávateľ rozširuje predmet zmluvy pre poskytovanie služieb spojených s tvorbou a aktualizáciu 
internetových stránok pre Úrad vlády SR, zmluva sa dopÍňa o nasledovné: 

1. V článku číslo Ili. Cena predmetu zmluvy sa dopÍňa takto: 
Celková cena za predmet zmluvy je maximálna a je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume 14.710,
€ v ráta ne DPH za kalendárny rok. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na mesačnej 
odmene v sume 650,- € za každý odpracovaný mesiac od 1.7.2010 do 31.03.2011 a v sume 
2.953,33 € za každý odpracovaný mesiac od 01.04.2011 do 30.6.2011. 

2. V článku číslo V. Platnosť zmluvy sa dopÍňa takto: 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.07.2010 do 30.06.2011, dodatok k zmluve je 
platný od 01.04.2011 do 30.06.2011. 

Čl. ll. Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
tri rovnopisy. 
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom objednávatel'om. 



3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ho podpísali. 

V Bratislave, dňa 2 L MAR 2011 

za objednávatera 

Ing. Viktor Nižňanský, PhD. 

A~,to services s.r.o. 
~u~te-kova St 
8~1 04 Bratislavo 
tol . . 02/20&33211 

za poskytovatera 

Mgr. Michal Polan 




