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Dodatok č. 7 
 

k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 

Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 
uzatvorenej dňa 20.5.2009 podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

(ďalej ako „dodatok“) 

 
medzi zmluvnými stranami 

 

Obchodné meno:   Správa ciest Košického samosprávneho kraja   

sídlo: 

podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene  

organizácie:   doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ 

IČO:    35 555 777 

DIČ:    202 177 2544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705,  

Swift/BIC:    SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

kontakt:   tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

webstránka pre zverejnenie dodatku: www.scksk.sk 

 

(ďalej ako ,,účastník“) 

 

a 

 

Obchodné meno:                    Orange Slovensko, a.s.  

sídlo:     Metodova 8, 821 08 Bratislava    

osoba konajúca v mene  

spoločnosti: Ing. Adrián Vargic, manažér oddelenia Corporate Sales, na základe 

poverenia zo dňa 11.4.2020 

IČO:     35 697 270 

DIČ:    2020310578 

IČ DPH:   SK 2020310578 

bankové spojenie:  Tatra banka a. s. 

IBAN:    SK06 1100 0000 0026 2300 5720, Swift/BIC: TATRSKBX 

právna forma: spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 1142/B 

kontakt:   tel.: 0915 987 128, e-mail: martin.jakub@gmail.com 

 

 

(ďalej ako ,,spoločnosť Orange“) 

(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 

 

 

 

mailto:sekretariat@scksk.sk
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Článok I  

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že trvanie zmluvy, upravené článkom 8 bod 1 a 2 zmluvy a jej 

ďalšími dodatkami, sa mení a znie: 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to vo vzťahu k jednotlivým službám nasledovne: 

 

I. platnosť a účinnosť zmluvy vo vzťahu k HVPS službe trvá do dňa, ktorý 

predchádza dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytovaní služby medzi 

účastníkom a novým dodávateľom, ktorým bude víťazný uchádzač verejného 

obstarávania účastníka, ktorého predmetom zákazky bude HVPS služba. Účastník 

je povinný oznámiť spoločnosti Orange začatie procesu verejného obstarávania 

a následne po výbere úspešného uchádzača bezodkladne informovať spoločnosť 

Orange o termíne ukončenia účinnosti zmluvy vo vzťahu k HVPS službe, 

 

II. platnosť a účinnosť zmluvy vo vzťahu k službe AUTOMONITOR trvá do dňa, 

ktorý predchádza dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytovaní služby medzi 

účastníkom a novým dodávateľom, ktorým bude víťazný uchádzač verejného 

obstarávania účastníka, ktorého predmetom zákazky bude služba 

AUTOMONITOR. Účastník je povinný oznámiť spoločnosti Orange začatie 

procesu verejného obstarávania a následne po výbere úspešného uchádzača 

bezodkladne informovať spoločnosť Orange o termíne ukončenia účinnosti zmluvy 

vo vzťahu k službe AUTOMONITOR, 

 

III. platnosť a účinnosť zmluvy vo vzťahu k optickému pripojeniu na Internet Moldava 

trvá do dňa, ktorý predchádza dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytovaní 

služby medzi účastníkom a novým dodávateľom, ktorým bude víťazný uchádzač 

verejného obstarávania účastníka, ktorého predmetom zákazky bude optické 

pripojenie na Internet Moldava. Účastník je povinný oznámiť spoločnosti Orange 

začatie procesu verejného obstarávania a následne po výbere úspešného uchádzača 

bezodkladne informovať spoločnosť Orange o termíne ukončenia účinnosti zmluvy 

vo vzťahu k optickému pripojeniu na Internet Moldava. 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté. 

 

2. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných prísl. právnych predpisov. 

 

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia k tomuto Dodatku môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán, formou písomných dodatkov. 

 

4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží  po dva (2) vyhotovenia. 

 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  
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6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvným stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.  

 

 

Za účastníka:                        Za spoločnosť Orange: 

 

 

V Košiciach, dňa: 23.12.2020           V Bratislave, dňa: 22.12.2020 

 

 

 

                

 

 

______________________            _________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja                      Orange Slovensko, a.s. 

doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA                                       Ing. Adrián Vargic                                                           

generálny riaditeľ                                                                  manažér odd. Corporate Sales 

                                                                                               na základe poverenia zo dňa 11.4.2020 

 


