Dodatok č.1
k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb
uzatvorenej dňa 11.12.2019
v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
a

k Licenčnej zmluve
uzatvorenej dňa 8.3.2022
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:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
E-mail:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Štatutárny zástupca:

Alphabet partner s.r.o.
Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice, Slovenská republika
52 436 411
212 104 0570
info@onlineobec.sk
4299236154/0200, Všeobecná úverová banka, a.s.
SK66 0200 0000 0042 9923 6154
SUBASKBX
Michal Krigovský, konateľ

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I v oddiely: Sro, vo vložke
číslo: 46644/V
( ďalej len „zhotoviteľ“ )
OBJEDNÁVATEĽ:
Názov/Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
E-mail:
Tel.:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC/SWIFT:
Štatutárny zástupca:
Vybavuje:

Obec Čečehov
Čečehov 74, 07211 Čečehov
00325104
2020738764
cecehov@cecehov.sk
0917 945 970

Stanislav Mráz – starosta obce
Stanislav Mráz – starosta obce

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

-2V súlade s článkom XI. Záverečné ustanovenia, odsekom 3. zmluvné strany uzatvárajú po
vzájomnej dohode dodatok č.1 k zmluve v nasledovnom znení:
Čl. I
I.1. Článok II. zmluvy sa dopĺňa o nový odsek 12, ktorý znie: „ „Systém CRZ“ je modul, ktorý je
súčasťou diela, konkrétne jeho programovej časti, a ktorého hlavnou funkcionalitou je zabezpečenie
automatizácie pri zverejňovaní povinne zverejňovaných zmlúv podľa § 5a 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 v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády
Slovenskej republiky v elektronickej podobe, prostredníctvom integrácie dokumentu, ktorá zahŕňa
vygenerovanie súboru vo formáte eXtensible Markup Language (.XML) obsahujúcom povinne
zverejňovanú zmluvu podľa technickej špecifikácie Centrálneho registra zmlúv a jeho sprístupnenie na
verejnej URL adrese na webovom sídle objednávateľa.“
Čl. II
II.1. Článok III. zmluvy sa dopĺňa o nový odsek 7, ktorý znie: „Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou
diela podľa tejto zmluvy sa odo dňa odovzdania stáva aj modul definovaný v odseku 12 článku II.,
modul „systém CRZ“, pričom k odovzdaniu tejto súčasti diela dochádza, najskôr deň po podpise tohto
dodatku č.1 oboma zmluvnými stranami a najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa podpisu tohto dodatku
č.1 oboma zmluvnými stranami, s výnimkou prípadu, ak k odovzdaniu tejto súčasti diela nie je možné
pristúpiť z dôvodov na strane objednávateľa, alebo z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nie je možný ovplyvniť
vo vzťahu k pôsobeniu tretích subjektov alebo pôsobenia "vis maior". „
II.2. Článok III. zmluvy sa dopĺňa o nový odsek 8, ktorý znie: „Miestom dodania modul „systém CRZ“
ako súčasti diela je sídlo objednávateľa Obce Čečehov.
Čl. III
III.1. V článok VII. zmluvy sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: „Zmluvné strany sa dohodli,
že cena za vytvorenie a odovzdanie súčasti diela modulu „systém CRZ“, vrátane poskytnutia licencie
podľa článku I. odseku 3 zmluvy, je súčasťou ročného prevádzkového poplatku, na úhrade ktorého sa
zmluvné strany dohodli v sume 1,- EURO bez DPH (slovom: jedno euro nula centov) za rok. Rokom
sa rozumie technický rok, teda dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov. Na fakturáciu ročného
prevádzkového poplatku sa primerane použijú odseky 9, 12, 13 a 14 tohto článku.“
III.2. V článok VII. Zmluvy sa doterajšie odseky 6 až 13 označujú číslami 7 až 14.
Čl. IV
IV.1. Všetky ostatné články a odseky zmluvy, ktoré nie sú dotknuté zmenami špecifikovanými v článku
I., článku II. a článku III. tohto dodatku č. 1, ostávajú nezmenené a naďalej v platnosti, tak ako sa na
nich zmluvné strany dohodli v zmluve.
Čl. V
V.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.
V.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.
V.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
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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 8.3.2022

V Čečehove, dňa 8.3.2022

Podpis.......................................................

Podpis.......................................................

Meno a priezvisko: Stanislav Mráz

Meno a priezvisko: Michal Krigovský

Funkcia: Starosta obce

Funkcia: Konateľ

