
Dodatok č. 2. 
k Zmluve o poskytovaní služieb č. 4/2012 

uzatvorenej dňa 1. februára 2012 v zmysle § 269 ods. 2 Zákona č. 51311991 Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov medzi: 

1. Dodávateľom: 

Adresa: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Marián Bračok STAR Computers 
Vojany č. 81, 076 72 Vojany 
44 681 721 
107 936 4748 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
048 378 6983/0900 

Zastúpený: Marián Bračok 
Zapísaný na Obvodnom úrade v Michalovciach, 
Oddiel: ŽP 840-16905 
Vložka číslo: OŽP-CM/2009/01082 
PlatcaDHP: 

2. Objednávatei'om: 

Adresa: 
IČO: 
Ba.P~1<.ové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpená: 

Nie 
(ďalej len ako „dodávateY'") 

a 

Obec Vojany 
Obecný úrad 
Vojany č. 72, 076 72 Vojany 
332127 
Všeobecná úverová banka, a. s. 
3024622/0200 
Štefan Czinke, starosta obce 

(ďalej len ako „objcdnávatel"') 

Zmluvné strany sa v zmysle ods. 5 Čl. IX Zmluvy o poskytovaní služieb č. 4/2012 
uzatvorenej dňa 1. februára 2012 (ďalej len „Zmluva" dohodli na tomto Dodatku č. 2 
v nasledovnom zne1ú: 

Článok T. 
Predmet dodatku 

V zmysle ods. 5 ČL IX Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách: 

1. V článku II. - Predmet zmluvy, ods. 1. písm. a) sa vypúšťajú slová „zverejňovanie 
zákonom predpísaných zmlúv, faktúr, objednávok a ďalších dokumentov objednávateľa 
na internetovej stránke obce podľa smernice č. 1/2012". 

2. V článku III. - Spôsob poskytnutia služieb, sa odsek 1 nahrádza novým odsekom l, ktorý 
znie: "Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby podľa Čl. Il tejto 
zmluvy po obdržaní písomnej výzvy formou e-mailu. V prípade požiadavky na 
aktualizáciu webstránky budú prílohou e-mailu požadované súbory (fotografie, 
naskenované dokun1enty v elek+úonickej podobe), wčené na w11iestnenie na webovú 
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stránku spolu s popisom zmien, ktoré majú byt' na webovej stránke vykonané. Lehota na 
aktualizáciu webovej stránky podľa pokynov sú 3 (tri) pracovné d..l'li." 

J. V článku III. - Spôsob poskytnutia služieb, sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 
11Za zverejnenie zákonom predpísaných dokumentov zodpovedá určený zamestnanec 
obce. Zverejnením dokumentu sa v súlade s Čl. V, ods. 3.) písm. a) Smernice č. 1/2012 o 
slobodnom prístupe k informáciám, rozumie prevedenie dokumentu do elektronickej 
podoby (skenovanie) a následné odoslanie dokumentov formou e-mailu dodávateľovi. 
Dodá~ateľ zodpovedá za aktualizáciu údajov webstránky v súlade s Čl. III, ods. 1. až 4. 
tejto zmluvy." 

4. V článku V. - Povinnosti dodávateľa, ods. 1, sa slová "60 (šesťdesiat) hodín" nahrádzajú 
slovami "50 (päťdesiat) hodín". 

Článok II. 
Ostatné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, 
zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 

w 

C!ánokIII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle platnej legislatívy dňom nasledujúcim 
po dni zverejnenia dodatku, podpísaného obidvoma zmluvnými stranami, na internetovej 
stránke objednávateľa. 

2. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a 
dodávateľ dva rovnopisy. 

3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

Vo Vojanoch, dňa .. J?..~ .... f..~.~!.6 

HU CDNPUr 1 • 'iU~H /1_ _________ _ 
@ YOJAN 1 S., 7672 tl-,..-7:--

:1)ST U. ~ UC lK@ l~1U lt. CO"'. ,/'í )~· 
· e a H s a 11 2 l d 1 ~ 1 c 1 s 3 s 4 HJ; . 

. • •... „ .. ..•.. .• .•..•.••••.• . •.•• R'L ........ . 
za dodávate! a 
Marián Bračok 

živnostník 
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