Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
č. MSD-Nededza-01
Zmluvné strany:
Objednávateľ - odberateľ

IČO
DIČ
v zastúpení
ďalej len „Objednávateľ“

Obec Nededza
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
321516
2020677582
PhDr. Peter Vajda - starosta

a
Poskytovateľ – dodávateľ

IČO
IČ DPH
Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri
Bankové spojenie
IBAN
Číslo účtu
v zastúpení
ďalej len „Poskytovateľ“

MAPA Slovakia Digital, s. r. o.
Dvojkrížna 49
821 06 Bratislava
45 325 600
SK2022951260
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka 62591/B
Tatrabanka, a.s.
SK14 1100 0000 0029 2383 0415 TATRSKBX
2923830415/1100
Mgr. Ján Gašpárek, konateľ

I.ÚČEL DODATKU Č.1
I.1

Poskytovateľ a Objednávateľ uzatvorili v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov a § 44 a nasl. zákona č. 618/2003 o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (ďalej v texte aj ako „autorský zákon“) Zmluvu o Poskytovaní Služieb.
(ďalej len “Zmluva”).

I.2

Vzhľadom na rozšírenie poskytovaných služieb a funkcionality dodávaných služieb mapového portálu
obce Nededza sa zmluvné strany dohodli na zmene výšky ročného aktualizačného poplatku, pričom
všetky podmienky pôvodnej zmluvy zostávajú zachované a nezmenené.

I.3

Na základe uvedeného, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb.

II.PREDMET DODATKU Č. 1
I.4

Článok IV. s názvom Cena a platobné podmienky sa mení a nahrádza pôvodné znenie v bode IV.2 na
znenie: „Cena za aktualizáciu Kartografického diela a aktualizáciu mapových podkladov a databáz
dodaných Objednávateľom je jednorazovo stanovená vo výške 300,-EUR s DPH za aktualizáciu
v periodicite raz za rok.“

III.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
I.5

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
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I.6

Tento Dodatok č. 1 možno meniť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán a to výlučne
písomne.

I.7

Tento Dodatok č. 1 bol vyhotovený v slovenskom jazyku v 2 rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných
strán dostane po jednom rovnopise.

I.8

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu a významu porozumeli, pričom na
znak toho, že nebol uzatvorený v tiesni a/alebo za nápadne nevýhodných podmienok a súčasne, že ju
podpísali na základe vlastnej, slobodnej, vážnej dobrovoľnej a dostatočne určitej vôle bez vád a omylov
ho podpisujú.

I.9

Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb zostávajú nedotknuté.

Za Objednávateľa:
v Nededzi, dňa 24.01.2017

........................................
PhDr. Peter Vajda - starosta
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Za Poskytovateľa:
V Bratislave, dňa 27.01.2017

......................................
Mgr. Ján Gašpárek, konateľ

