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Dodatok č.4
k zmluve o poskytovaní odboľných služieb

a o servise internetovej pľezentácie www.euifis.eu
uzavretá medzi zmluvnými stranami

podl'a ustanovení $ 536 až $ 565 obchodného zákonníka

GLS wEB Design, s.ľ.o.
Nám. Kossutha 4, 945 0I Komámo, SR
Lászlo Gyuricsek, konatel'
36 565 041
sK202l 89r46s
Tatľa Banka' a.s.' 262784671l/l l00
obchodný registeľ okľesného súdu Nitľa, oddiel: Sro, vložka č. l53l2Ai

(v ďalšom texte tiež len ako ''zhotoviteľ")

Zhotovitel':
Spoločnosť:
Sídlo:
Zastipená:
ICO:
ĺČ opn:
Bankové spojenie
Zapísaná:

objednávatel':
Právnická osoba
Sídlo;

?stiryená:
ICO:
DIČ:

a

Kanceláľia Rady pľe ľozpočtovú zodpovednosť
Imľicha Kaľvaša 1, 8l3 25, Bratislava l, SR
Ing. Viktoľ Novysedlák, výkonný riaditel'
42263051
2023552652

(v ďalšom texte ako ''objednávatel''')

Zmluvné stľany sa dohodli na uzatvoľení Dodatku č.4kZmluve o poskytovaní odboľných služieb
a o servise internetovej prezentácie www.euifis.eu, uzatvorenej dňa 18. júla 2016 v zneni jej
Dodatkov č.l až 3, (ďalej len ,,Zmluva") v tomto znení:

Čt.I.

l.l. Čt. to Platnosť a ukončenie platnosti zmluvy,odsek 10.4. sa mení nasledovne:

Táto zmluva sa uzatvára na dobu uľčitú do 3l.l2,202l. Zmluvné stľany môžu zmluvu
vypovedať výlučne písomnou formou, a to dopoľučeným listom s tľojmesačnou

ýpovednou lehotou.

Čt. u.

2.1. ostatné ustanovenia zmluvy o poskytovaní odborných sluŽieb a o servise inteľnetovej
prezentácie www.euifis.eu, ktoré neboli upravené týmto dodatkom ostávajú platné a
nezmenené
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2.2. Tento dodatok zmluvy je vyhotovený v slovenskom jazyku v tľoch originálnych
rovnopisoch s rovnakou platnosťou, z ktoých objednávateľ dostane dva ľovnopisy a
zhotoviteľ dostane jeden rovnopis.

2'3. Tento dodatok patrímedzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení $ 5a a $ 2 ods. 2
zákona o pľístupe k infoľmáciétm (zétkona č.21112000 Z. z' v znení neskorších pľedpisov)
v spojení s ustanoveniami $ 47 a občianskeho zákonníka (zélkona é.40l|964 Zb. v znení
neskoľších predpisov) a $ l ods. 2 obchodného zákonníka. Zhotoviteľ (autoľ) súhlasí so
zverejnením dodatkov a faktúľ zhotovitel'a (autoľa) doručených objednávateľovi
(nadobúdateľovi) _ vrátane zveľejnenia svojich údajov uvedených v tejto zmluve a/alebo
vo faktúrach zhotoviteľa (autora) doručených objednávateľovi (nadobúdateľovi) - v
centľálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, a to so
zveľejnením počas tľvania povinnosti objednávateľa (nadobúdateľa) podľa $ 5a a $ 5b
zákona o prístupe k informáciám; tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom
písomnom súhlase objednávatel'a (nadobúdateľa).

2.4' Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania
oboma zmluvnými stranami alebo opľávnenými zástupcami obidvoch zmluvných stľán; ak
zmluvné strany alebo oprávnení zástupcovia oboch zmluvných stľán nepodpíšu túto zmluvu
v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia v centrálnom ľegistľi zmlúv |httpJ/crz.gov.sk]
vedenom Uradom vlády Slovenskej republiky [$ a7a ods. l občianskeho zákonníka v
spojení s $ l ods. 2 obchodného zákonníka a s $ 5a ods. 7, 6, 7 a 8 zákona o prístupe
k infoľmáciáml.

2.5' Zmluvné stľany (kaŽdá za seba) zhodne vyhlasujú, Že si túto zmluvu pred jej podpísaním
dôkladnc pľcčítali a jej obsah v celom ľozsohu vzĺĺjomne odsúhlosili a že na znak
slobodného avážneho súhlasu so vstupom do zmluvných práv apovinností, ktoľé pre
vyplývajú kaŽdú zo zmluvných stľán, zo zmluvy podpísali pľostredníctvom svojich
opľávnených zástupcov.

V Bratislave dň

Ing. Novysedlák
A objednávatel'a

V Komárne dňa




