
DODATOKč. 1 
k čiastkovej zmluve o poskytovaní služieb číslo OP-2017/129-3158 zo dňa 

28.02.2017 
uzatvorenej v nadväznosti na Rámcovú dohodu č. 1122/2013 (ďalej len "Zmluva") 

medzi 

"O bjednávatel"' 

Názov 
Adresa organizácie 

IČO 
Zastúpenie 
Meno a priezvisko 
Funkcia 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
Kollárova 8 
917 02 Trnava 
Slovenská republika 
42156424 

Mgr. Norbert Molnár 
generálny riaditel' NASES 

"Poskytovatel"'- konzorcium spoločností KPMG Slovensko, spol. s r. o. a stengl, a. s. 

Názov 
Sídlo 

IČO 
DIČ 
IČ DPH 
Zastúpená 
Obchodné meno 
Funkcia 
Banka 
Bankový účet 

KPMG Slovensko, spol. s r. o. 
Dvofákovo nábrežie l O 
811 02 Bratislava 
Slovenská republika 
31 348 238 
2020312866 
SK7020000053 

stengl a.s. 
splnomocnenec 
Tatra banka, a.s. 

 

(ďalej aj len ako "KPMG" alebo ,,Poskytovateľ l") 

Názov 
Sídlo 

IČO 
DIČ 
IČ DPH 
Zastúpenie 
Meno a priezvisko 
Funkcia 
Banka 
Bankový účet 

stengl a.s. 
Sumbalova l A  
Bratislava 841 04 
Slovenská republika 
35 873 426 
2021772720 
SK 2021772720 

Ing. Andrej Petrovaj 
podpredseda predstavenstva 
Tatra banka, a.s. 

 

(ďalej aj len ako "stengl" alebo "Poskytovateľ 2") 
(KPMG a stengl ďalej spolu, alebo jednotlivo aj len ako "Poskytovatel"') 
(Objednávate!' a Poskytovatel' ďalej aj len ako "Zmluvné strany") 



Článok I 

Týmto Dodatkom sa Zmluvné strany zároveň dohodli, že text Zmluvy sa mení a dopÍňa nasledovne: 

1.1 V článku II bod 3 písm. b) sa mení a znie: 

"b) Určením harmonogramu realizácie Poradenských služieb, a to od nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy do uplynutia účinnosti tejto Zmluvy v zmysle článku IV. bod l. druhá veta tejto Zmluvy.". 

1.2 V článku XIII sa bod 12 mení a znie: 

"12. Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do uplynutia účinnosti tejto Zmluvy v zmysle článku 
IV. bod l .  druhá veta tejto Zmluvy.". 

Článok II 

2.1 Tento Dodatok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, nadobúda platnosť dňom jeho 
podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. Objednávateľ sa 
zaväzuje zabezpečiť zverejnenie tohto Dodatku spôsobom ustanoveným osobitným predpisom. 

2.2 Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri 
rovnopisy a Poskytovatelia po jednom rovnopise. 

2.3 V ostatnom ostáva Zmluva platná a účinná v nezmenenom rozsahu. 

2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pozorne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na 
znak súhlasu ho štatutárni zástupcovia Zmluvných strán slobodne podpísali. 

V Bratislave dňa ... 0.3 .. :-.0Z� .. 2.0ll. 

Za Objednávateľa 

Mgr. Norbert Molnár 
generálny riaditeľ 

V Bratislave dňa . .... �} . . �W�)�J7 

Za Poskytovateľa stengl 

podpredseda predstavenstva 



Za Poskytovateľa- KPMG 

st
Ing. Andrej Petrovaj 
podpredseda predstavenstva 
na základe Plnomocenstva z 17.02.2017 




