
Dodatok č. 1 k
Zmluve o poskytnutí služieb

č. ZPI-2010-004
uzavretej podľa ustanovenia §-u 269 ods. 2/ Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

(ďalej len „Dodatok") 
m e d z i

Názov:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
V mene ktorej koná:

(ďalej len „Objednávateľ")

Článok 1 
Zmluvné strany

Obec Predajná
Námestie Juraja Pejku 67, 97663 Predajná 
00313751
Primá banka Slovensko a.s.
SK415600 0000 002000710001
Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce

a

Obchodné meno: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
IBAN:
V mene ktorej koná

ŽP Informatika s.r.o.
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
36741388
2022321829
SK2022321829
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK6009000000000304149795
Ing. Ján Gaboň, konateľ
Ing. Miroslav Kubove, konateľ

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 12699/S.

(ďalej len „Dodávateľ" spolu s Objednávateľom aj „Zmluvné strany")

Článok 2
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy č. ZPI-2010-004 uzavretej dňa 28.12.2009 (ďalej len 
„Zmluva") a v zmysle Článku VI., bod 3. Zmluvy vydávajú tento Dodatok č.l, ktorý sa stáva jej 
neoddeliteľnou súčasťou.

Článok 3 
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku II. -  Predmet zmluvy, bod 1. Zmluvy, ktorý po 
zmene znie takto :
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„1. Na základe tejto Zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje poskytovať pre Odberateľa WEB služby
v nasledovnom rozsahu :

a) prevádzkovať WEB stránku www.obeepredajna.sk (ďalej len „Dielo") na infraštruktúre 
Dodávateľa - Webhosting 3 GB diskového priestoru. Na účely tejto Zmluvy sa 
prevádzkovaním Diela rozumie automatické zálohovanie aplikácie webových stránok, 
lokálna kópia webových stránok (offline aktualizácia) počas dvadsaťštyri ( 24 ) hodín denne,

b) uhrádzať ročné poplatky za doménu www.obecpredajna.sk po dobu trvania tejto Zmluvy,

c) na základe tejto Zmluvy sa Dodávateľ ďalej zaväzuje pre Odberateľa aktualizovať obsah 
WEB prezentácie Odberateľa podľa presnej špecifikácie zástupcu Odberateľa oprávneného 
jednať vo veciach technických. Aktualizáciou obsahu WEB prezentácie Odberateľa sa pre 
účely tejto zmluvy rozumie obnovovanie, dopĺňanie a nahradzovanie textových či grafických 
objektov v existujúcich moduloch prezentácie. Nezahŕňa v sebe tvorbu nových ani zmenu 
funkcionality existujúcich modulov prezentácie (ďalej aj ako „WebHotline"). Vykonané práce 
budú fakturované mesačne a vykazované výkazom činností, priloženým ku faktúre."

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku III. -  Cena a platobné podmienky, bod 1. Zmluvy,
ktorý po zmene znie takto :

„1. Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy podľa čl. II. je stanovená nasledovne :

a) za prevádzkovanie Diela podľa článku II, bod 1 písm. a) tejto Zmluvy odmenu vo výške 
4,00 Eur/lGB/mesiac bez DPH na základe faktúry vyhotovenej Dodávateľom,

b) ročné poplatky za doménu podľa článku II, bod 1 písm. b) tejto Zmluvy vo výške 15,00 
Eur/doména/rok čo predstavuje 1,25 Eur/doména/mesiac bez DPH na základe faktúry 
vyhotovenej Dodávateľom,

c) za aktualizáciu obsahu WEB prezentácie Objednávateľa podľa článku II, bod 1 písm. c) tejto 
Zmluvy odmenu vo výške 18,00 Eur/hod. bez DPH na základe faktúry vyhotovenej 
Dodávateľom."

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku III. -  Cena a platobné podmienky, bod 2. Zmluvy,
ktorý po zmene znie takto :

„Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach :

a) faktúry za prevádzkovanie Diela podľa článku II, bod 1 písm. a) tejto Zmluvy bude 
Dodávateľ vyhotovovať mesačne a to do 15 dní po skončení mesiaca, na ktorý sa platba 
vzťahuje a dňom zdaniteľného plnenia bude posledný deň mesiaca, na ktorý sa platba 
vzťahuje,

b) faktúry za ročné poplatky za domény podľa článku II, bod 1 písm. b) tejto Zmluvy bude 
Dodávateľ vyhotovovať mesačne a to do 15 dní po skončení mesiaca, na ktorý sa platba 
vzťahuje a dňom zdaniteľného plnenia bude posledný deň mesiaca, na ktorý sa platba 
vzťahuje,
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c) faktúry za aktualizáciu obsahu WEB prezentácie Objednávateľa podľa článku II, bod 1 písm. 
c) tejto Zmluvy bude Dodávateľ vyhotovovať do 15 dní odo dňa písomného odsúhlasenia 
mesačného výkazu prác oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, menovanými v článku 
IV, bod 4. tejto Zmluvy. Výkaz prác bude obsahovať súhrn prác a počet hodín vykonaných na 
aktualizácii obsahu WEB prezentácie Objednávateľa za mesiac, na ktorý sa platba vzťahuje."

4. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku III. -  Cena a platobné podmienky, bod 8. Zmluvy, 
ktorý po zmene znie takto :

„V prípade omeškania s úhradou faktúry, môže uplatniť Dodávateľ nárok voči Objednávateľovi 
na dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň takéhoto omeškania z 
neuhradenej čiastky."

5. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku III. -  Cena a platobné podmienky, bod 9. Zmluvy, 
ktorý po zmene znie takto :

„V prípade omeškania termínu služby, uvedeného v či. IV. bod 3. Zmluvy môže uplatniť 
Objednávateľ zmluvnú pokutu voči Dodávateľovi vo výške 0,05% z ceny fakturovanej podľa 
čl.III., bod 1 písm. c.) tejto Zmluvy za každý pracovný deň omeškania."

6. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku III. -  Cena a platobné podmienky, v ktorom sa 
v bodoch 10., 11. a 12. Zmluvy nahrádza slovné spojenie „zmluvná pokuta" novým slovným 
spojením, ktoré po zmene znie takto : „zmluvný úrok z omeškania a zmluvná pokuta".

7. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení článku VI. -  Záverečné ustanovenia o bod 9. Zmluvy, 
ktorý znie takto :

„Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky ZP Informatika s.r.o. 
zverejnené na http:// w w w.zpinformatika.sk."

Ostatné články Zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vyhotovený dvoch ( 2 ) rovnopisoch v slovenskom jazyku splatnosťou 
originálu, pričom každá zo Zmluvných strán dostane k dispozícii jeden ( 1 ) rovnopis tohto 
Dodatku.

2. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú spôsobilé vlastnými právnymi úkonmi 
nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v plnom rozsahu, ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená a že tento Dodatok podpisujú na základe vlastného rozhodnutia, bez tiesne a nátlaku. 
Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že 
zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si 
tento Dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na dôkaz toho ho potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi osoby, oprávnené konať v mene každej zmluvnej strany.
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3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky, v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Podbrezovej, dňa 3.10.2018 V Predajnej, dňa

Dodávateľ:
ŽP Informatika s.r.o.

Objednávateľ: 
Obec Predajná

ň /


