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o O O A TO K č.2
k zmluve Č. 20080603/2041
Úprava viazanosti
Zmluvné strany

Užívatel'

Obecný úrad STRAŇA
Adresa

/ sídlo:

??\

Obecný úrad Stráňany 200
Stráňany 17
065 33 Vel'ký Lipník
00330183
2020698834

IČO:
DIČ:

f

služby

Poskytovatel'
Adresa

/ sídlo:

Bankové

Prvá internetová, s.r.o,
TOvárenská 32
06401 Stará Ľubovňa
VUB Banka 2737181351/0200
35849487
SK2021700758
okr. súd Prešov, odd. Sro., vl.15575/P
Vi&Vi s.r.o,
TOporec158
059 95 Toporec
IČO: 46 815 325
Jozef Krulčik, konatel' spoločnosti
Okr. Súd Prešov, odd. Sro, vl. 26583/P

Spojenie:

IČO:
IČ DPH:
Výpis z obch.
Zastúpená:

registra:

'\_

čl. I.
Predmet dodatku
1. Užívate!'sa zaväzuje, že po dobu 24 mesiacov odo dňa uvedeného v bode 4 tohoto článku (d'alej tiež "doba viazanosti")
pOSkytovatel'om
zotrvá v zmluvnom vzťa hu s pos kytovate!'om pod!'a zmluvy v znení tohoto dodatku ako užívate!' služieb pOSkytovanýc h
a po celú túto dobu bude bez prerušenia

tieto služby využívať,

2. dodatok,
U žívate!' vyhla s uje, že nemá žiadne finanč né záväzky

a to v súlade s jeho záväzkami.

voči prevádzkovate!'ovi,

ktoré v deň, ked' bude podpisovať

tento

by boli po lehote ich splatnosti.
3. Tento Dodatok sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu viazanosti uvedenú vyššie.
4. Doba viazanosti začína plynúť od 31.10.2014,
kedy nadobúda tento dodatok účinnosť.
5. Tento dodatok zaniká uplynutím doby viazanosti, na ktorú bol doje dnaný
užívatel'ovi, pokia!'nedôjde
k uodotsu nového dodatku o zmene viazanosti
a tým predíženiu doby viazanosti, automaticky
faktúrovaná suma
za službu pod!'a platného cenníka bez viazanosti.

Po vypršaní

platnosti

tohoto dodatku

bude

čl. II.
Spoločné a záverečné ustanovenia
trá n.
1. sDodatok
sa stáva neoddelite!'nou
2.

Ustanovenia

zmluvy,

3. užívate!'.
Dodatok je vyhotovený

nedotknuté

týmto

Zmluvy

Dodatkom

a je možné ho meniť len písomnou
zostávajú

nadobúda platnosť

že dodatok

si prečítali,

porozumeli

formou po dohode oboch zmluvných

v platnosti.

v dvoch rovnopis oc h, z ktorýc h jeden exemplár

4. vlastnoručne
Zmluvné strany
vyhlasujú,
pOdpis
ujú.
5. Dodatok

súčasťou

obdrží po s kytovate!'

jeho textu a na znak súhlasu

dňom jeho codots u oboma zmluvnými

a jeden exemplár
s jeho obsahom

obdrží

ho

stranami.

Stará Ľubovňa 20.10.2014
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