
č.j. 1714/2022/OSS 

 

DODATOK č. 3 

k zmluve o spolupráci č. j. 917/2014/OSS zo dňa 29.04.2014 

(ďalej len „dodatok č. 3) 

 

 

1. Zmluvné strany: 

Obchodné meno:  ASSR, s.r.o., r.s.p. 

sídlo:    Lipová alej 1, 065 44 Plaveč 

v zastúpení:   Mgr. Renáta Penazzi, konateľ 

oprávnenie na podnikanie: zápis v OR Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č.: 

     36346/P 

IČO    51 649 721 

DIČ:    21 2079 6425 

IČ pre DPH:   nie sme platcom 

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. 

číslo účtu v tvare IBAN: SK23 0900 0000 0051 4551 9789 

(ďalej len ,,poskytovateľ“) 

 

a 

 

Mesto:    Mesto Nitra 

sídlo:    Štefánikova tr.60, 950 06 Nitra 

v zastúpení:   Marek Hattas, primátor mesta 

IČO:    00 308 307 

DIČ:    202 110 2853 

IČ pre DPH:    SK 202 110 2853 

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu v tvare IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139 

/ďalej len „Mesto“/ 

 

sa dohodli na tomto dodatku č. 3 k zmluve o spolupráci č. j. 917/2014/OSS zo dňa 29.04.2014 

(ďalej len „zmluva“), ktorým sa doterajšie znenie čl. 4 zmluvy nahrádza novým znením 

nasledovne: 

Článok 4 
Financovanie DTV 

 

1. Jednotku DTV zabezpečí Mesto prostredníctvom poskytovateľa, podľa objednávok Mesta. 

Poskytovateľ využíva pri poskytovaní služby overené zariadenia Neat NOVO. 

 

2. Poplatok za inštaláciu jednotky DTV je 49,00 €. Poplatok je povinné uhradiť Mesto na účet 

poskytovateľa uvedený v tejto zmluve. V prípade výjazdu technika z dôvodu nesprávnej 

manipulácie klienta s jednotkou DTV si poskytovateľ účtuje servisný poplatok v sume 49,00 

€. 

 

3. Mesačný poplatok za poskytovanie služby je 11,90 € (ďalej len „Mesačný poplatok“) za 

jednu jednotku DTV. Zmluvné strany sa dohodli, že časť mesačného poplatku vo výške 5,00 

€ uhrádza klient a zvyšnú časť vo výške 6,90 € uhrádza Mesto. 

 



4. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnuté poplatky v bode 2. a 3. tohto článku zmluvy bude 

poskytovateľ Mestu fakturovať vždy mesačne do 5 dní po skončení mesiaca s lehotou 

splatnosti do 14 dní od doručenia faktúry. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné opravy jednotiek DTV zabezpečí poskytovateľ. 

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnuté ceny s výnimkou Mesačného poplatku môže 

poskytovateľ meniť vždy k 1. januáru každého roka o mieru inflácie vyhlásenej Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Ak nebude uskutočnené 

zverejnenie miery inflácie k 1. januáru niektorého roka, môže byť z toho vyplývajúce 

zvýšenie poplatkov uskutočnené dodatočne a spätne po zverejnení miery inflácie. 

 

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené. 

 

3. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

4. Tento dodatok č. 3 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v platnom znení: 

a) Mesto zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo 

b) ak dodatok č. 3 nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho 

uzatvorenia môže poskytovateľ podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom 

vestníku. 

 

5. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 sú určené pre Mesto a 1 pre 

poskytovateľa. 

 

 

V Plavči dňa 23.08.2022 V Nitre dňa 15.08.2022 

 

 

Za poskytovateľa Za Mesto 

 

 

 

 

__________________ 

Mgr. Renáta Penazzi 

konateľka

 

 

 

__________________ 

Marek Hattas 

primátor mesta 

 


