


Článok VI Zmluvy (Úrok z omeškania) sa zrušuje.

Článok VII Zmluvy (Obchodné tajomstvo) sa zrušuje.

Článok VIII Zmluvy (Osobitné ustanovenia) sa nahrádza v celom rozsahu týmto znením

8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
8.2. Zmluva zaniká vzájomnou dohodou Zmluvných strán a to dňom uvedeným v dohode.
8.3. Zmluvu môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán vypovedať bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je 3 mesiace
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
8.4. V prípade podstatného porušenia povinností upravených vo VOP sú Zmluvné strany oprávnené odstúpiť od Zmluvy.
Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.

Do Zmluvy sa dopÍňa Článok X Vyhlásenie v tomto znení
10.1. Objednávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými súčasťami Zmluvy, ktorými sú:

a) Všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 24.06.2020,
b) Cenník s účinnosťou od 24.06.2020,
c) Podmienky používania, ak sú zverejnené na webovej stránke www.zborovna.sk pre jednotlivé služby, ktoré sú
súčasťou balíčka Zborovňa Komplet,
súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Článok II Záverečné ustanovenia Dodatku

2.1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvnými
stranami. V prípade, ak je tento dodatok v zmysle § Sa zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaným, tak
účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné bez zmeny.
2.3. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Po podpísaní Dodatku obdrží
Objednávateľ jedno vyhotovenie a Poskytovateľ dve vyhotovenia.
2.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali pred podpisom, obsahu porozumeli, je vyjadrením ich slobodnej a
vážne vôle, neuzatvárajúju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
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