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Dodatok č. 1  

k Zmluve o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov a upozornení do 
aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov 

uzatvorenej dňa 13.10.2021 

v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

a 

k Licenčnej zmluve 

uzatvorenej dňa 13.10.2021 

v súlade s ustanovením § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 

predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami:  

ZHOTOVITEĽ: 

 Obchodné meno: Alphabet group s.r.o. 

 Sídlo: Strojárenská 11C, 040 01 Košice – Staré mesto, Slovenská republika 

 IČO: 53 056 043 

 DIČ: 212 124 2145 

 E-mail: info@onlineobec.sk 

 Číslo účtu: 4296041458/0200 

  Všeobecná úverová banka, a.s. 

 IBAN: SK93 0200 0000 0042 9604 1458 

 BIC/SWIFT: SUBASKBX 

 Štatutárny zástupca: Ing. Ján Konečný, konateľ 

                                        Michal Krigovský, konateľ 

 

( ďalej len „zhotoviteľ“ )  

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

 Názov/Obchodné meno: Obec Čečehov 

 Sídlo: Čečehov 74, 07211 Čečehov 

 IČO: 00325104 

 DIČ: 2020738764 

 E-mail: cecehov@cecehov.sk 

 Tel.: 0917 945 970 

 Číslo účtu:  

 IBAN:  

 BIC/SWIFT:  

 Štatutárny zástupca: Stanislav Mráz – starosta obce 

 Vybavuje: Stanislav Mráz – starosta obce 
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( ďalej len „objednávateľ“ )  

 

zhotoviteľ a objednávateľ sa v ďalšom texte Dodatku č. 1 spoločne označujú ako „zmluvné strany“. 

 

V súlade s článkom X. Záverečné ustanovenia, odsekom 3 zmluvné strany uzatvárajú po vzájomnej 

dohode dodatok č. 1 k zmluve v nasledovnom znení: 

Čl. I 

I.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku VII. zmluvy sa mení text odseku 4, tak, že doterajší text sa 

celý vypúšťa a nahrádza sa novým textom, ktorý znie: „Zmluvné strany sa dohodli, že za služby 

poskytované zhotoviteľom a definované v článku V. odseku 4 je objednávateľ povinný počas platnosti 

a účinnosti tejto zmluvy platiť ročný prevádzkový poplatok vo výške 1 euro (slovom: jedno euro). 

Rokom sa rozumie technický rok, teda dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov. 

I.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku VII. zmluvy sa mení text odseku 5 tak, že doterajší text sa 

celý vypúšťa a nahrádza sa novým textom, ktorý znie: „Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom pre 

zaplatenie ceny za dielo a ročného prevádzkového poplatku je faktúra. Faktúra musí obsahovať 

náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a odo dňa zaregistrovania zhotoviteľa ako platiteľa DPH náležitosti faktúry podľa § 71 a nasl. 

zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 

náležitosti podľa vyššie uvedeného alebo faktúra nebude v súlade s predmetom zmluvy objednávateľ 

má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru bez zaplatenia do termínu splatnosti na prepracovanie. Nový 

termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej, riadne vystavenej faktúry.“ 

I.3. Zmluvné strany sa dohodli že faktúru, ktorá bude obsahovať ročný prevádzkový poplatok podľa 

tohto dodatku č. 1, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tohto 

dodatku č. 1, vopred v prvom roku účinnosti tohto dodatku č. 1. V druhom roku a 

každom nasledujúcom roku účinnosti dodatku č. 1 a prevádzky diela podľa zmluvy bude faktúra 

obsahujúca ročný prevádzkový poplatok vystavená do 7 kalendárnych dní po začatí technického roka 

počítaného odo dňa účinnosti tohto dodatku č. 1, tzn. vopred. 

I.4. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry za ročný prevádzkový poplatok je do 15 

kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Vyhotovenú faktúru zašle zhotoviteľ na adresu sídla 

objednávateľa alebo na e – mailovú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, resp. tohto dodatku č. 1. 

Fakturovaná čiastka sa považuje za uhradenú dňom, v ktorom došlo k pripísaniu fakturovanej čiastky 

na účet zhotoviteľa. 

 

Čl. II 

II.1. Všetky ostatné články a odseky zmluvy, ktoré nie sú dotknuté zmenami špecifikovanými v článku 

I. tohto dodatku č. 1, ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti, tak ako sa na nich zmluvné strany 

dohodli v zmluve. 
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Čl. III 

III.1. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 (slovom dvoch) rovnopisoch, z ktorých každý má povahu 

originálu. Po jednom rovnopise tohto dodatku č. 1 dostane každá zo zmluvných strán. 

III.2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

III.3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni alebo pod 
nátlakom, prípadne  za  iných  nevýhodných  podmienok.  Právny  úkon  zachytený  v  tomto  dodatku  
č.  1  je  urobený v predpísanej forme. Ustanovenia tohto dodatku č. 1 si pozorne prečítali, všetky jeho 
ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné. Na znak toho, že obsahu dodatku č. 1 porozumeli, a že jeho 
obsah zodpovedá ich slobodne, vážne, zrozumiteľne, jasne a určito prejavenej vôli, tento vlastnoručne 
podpísali. 

 

Objednávateľ:                                                        Zhotoviteľ: 

 

V Čečehove, dňa 17.08.2021             V Čečehove, dňa 17.08.2021 

 

 

Podpis: ………………………………………  Podpis: ……………………………………… 

Meno a priezvisko: Stanislav Mráz  Meno a priezvisko: Michal Krigovský 

Funkcia: Starosta obce    Funkcia: Konateľ 

 


