Dodatok č.1
K zmluve uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka (ďalej len "zmluva") zo dňa 1.10.2015(ďalej
len "dodatok č.1")
uzatvorenú medzi :
Názov:

Obecný úrad Ložín

sídlo:

Ložín 31

zastúpená:

Mgr. Monika Pastírová

IČO:

00325449

DIČ:

2020738984

(ďalej len Odberateľ)
a
Názov:

Stanislav Matej - StM servis

sídlo:

Lesná 72/9, 07801 Zbehňov

zastúpená:

Stanislav Matej

zapísaná:

v živnostenskom registri vedenom v Trebišove pod číslom 870-15819

IČO:

47517077

DIČ:

1045928136

(ďalej len Dodávateľ)

I.
Zmluvné strany sa dohodli o uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve uzatvorenej dňa 1.10.2015
(ďalej len zmluva) v tomto znení
Čl. II Odmena a platobne podmienky sa bod 1 mení následovne:
1.
Odmena za vytvorenie web stránky a následnú správu v rozsahu podľa článku I. ods. 1
tejto zmluvy je vo výške 50,00 € (slovom: päťdesiat eur nula centov) s DPH jednorázovo.
Vloženie súčasného obsahu webovej stránky do novej štruktúry bude účtované samostane.
Poplatok za zmenu vlastníka a zmenu registrátora domény vo výške 14,75 € (slovom štrnásť
eur sedemdesiatpäť centov) s DPH jednorázovo. Poplatok za predĺženie platnosti domény
obeclozin.sk vo výške 14,75 € (slovom štrnásť eur sedemdesiatpäť centov) s DPH jeden krát za
rok . Poplatok za webový priestor 35,88 € (slovom tridsaťpäť eur osemdesiatosem centov) s
DPH za rok. Poplatok za správu a aktualizáciu stránky vo výške 20,00€ (slovom: dvadsať eur
nula centov) s DPH za mesiac splatný štvrťročne v rozsahu 10 hodín mesačne.

II.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.
Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma
zmluvnými stranami.
Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto
zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré
by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Ložíne dňa 1.3.2017

Za Odberateľa : Mgr. Monika Pastírová

Za Dodávateľa : Stanislav Matej

