
Dodatok č. 1 
k .Zmluve o poskytovani služieb medzi nižšie uvedenými a podpísanými účastnikmi číslo 339038000 

(ďalej aj .zmluva" a len .dodatok"). 

Objednávateľ 
Obchodné meno: Obec Vojany 
Sidlo: 
Telefón: 

Obecný úrad, Vojany 72 Vojany 
+421 56 6395234 

Fax: 
IČO : 
DIČ : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 

00332127 
2020540137 

Štefan Czinke starosta Zastúpený: 

Štefan Czinke Osoba(y) poverené jednať vo v~ciach P.lnenia zmluvy: Správca systému: Stefan Czmke starosta 
E-mail: ouv@centrum.sk 

Poskytovateľ 
Obchodné meno: WEBY GROUP, s.r.o. 
Sídlo: Nižovec 2a, 96001 Zvolen 
Telefón: +421 45 5400 200 
Fax: +421 53 4814107 
IČO: 36046884 
DIČ: 2020069535 
IČ DPH: SK2020069535 
Bankové spojenie: československá obchodná banka a.s. 
Č:íslo účtu : 400452103917500 
Zastúpený: Ing. Miloš Šablatúra, konateľ 

starosta 

Osoba(y) poverené jednať vo veciach plnenia zmluvy: Ing. Miloš Šablatúra konateľ Údaje o poskytovateľovi: Zapísaný v OR Okr. súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro Vložka člslo: 6957/S E-mail: obchod@webyqroup.sk 

Článok 1 
Účel dodatku 

Účelom tohto dodatku sú dojednania medzi zmluvnými stranami. ktorých dôsledkom bude zabezpečenie poskytovania takých služieb poskytovateľom objednávateľovi , dodaním ktorých bude poskytovateľ ob1ednávateľov1 garantovať, že jeho oficiálne webové sídlo bude v dobe platnosti tohto dodatku t. j. v dobe odoberania produktu ,Aktualizácia softvéru webyportál" pre webové sidla samosprávy a organizácie podľa štandardov (ďalej aj len ,Aktualizácia") od poskytovateľa, umožňovať spfňať všetky štandardy, ktoré musia povinne oficiálne webové sídla miest a obcí spfňať (ďalej aj len .štandardy") v zmysle výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/ 2014 Z.z., z 15. 3. 2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (ďalej a1 len .výnos") a jeho zmien a spresnení v ďalších obdobiach. 

Článok 2 
Predmet dodatku Predmetom tohto dodatku je na jednej strane záväzok poskytovateľa po neurčitú dobu dodávať objednávateľovi produkt .Aktualizácia" a na strane druhej záväzok objednávateľa platiť kúpnu cenu uvedeného produktu za obdobie, v ktorom je produkt podľa tejto zmluvy poskytovateľom dodávaný. 

Článok 3 
Záväzky a práva dodávateľa 1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi produkt ,Aktualizácia" v cene uvedenej v platnom cenníku produktov poskytovateľa tak, aby softvér vždy po dodaní jednotlivej aktualizácie, spfňal všetky aktuálne štandardy vyžadované výnosom. 

2. Poskytovateľ sa po podpísaní tohto dodatku k zmluve osobou oprávnenou konať za objednávateľa zaväzuje, že jeho softvér bude splňať štandardy po celú dobu trvania dodatku s výnimkou 25 dní odo dňa vydania nového výnosu, alebo vzniku inej zákonnej povinnosti upravujúcej predmetné štandardy, ktoré obdobie si Poskytovateľ vyhradzuje na vydanie novej .Aktualizácie". 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje, dodať objednávateľovi prvú ,Aktualizáciu" v deň, kedy bude po podpise dodatku prvá aktualizácia dodávateľom realizovaná resp. uskutočnená , to v prípade, že je tento dodatok podpísaný spolu so zmluvou. 



4. V prípade, že je tento dodatok podpísaný dodatočne t. j. akúkoľvek dlhú dobu odo dňa uzatvorenia zmluvy, 

zaväzuje sa poskytovateľ dodať objednávateľovi prvú .Aktualizáciu" v lehote do 25 dní, odo dňa doručenia 

dodatku podpísaného osobou oprávnenou konať za objednávateľa, a to za predpokladu, že je aktualizácia 

potrebná, inak v najbližšom termíne, v ktorom poskytovateľ aktualizáciu uskutoční. 
5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť objednávateľovi jednotlivú aktualizáciu v lehote najneskôr do 25 

dní odo dňa, kedy došlo k zmene štandardov novým výnosom vydaným ministerstvom, alebo akýmkoľvek iným 

predpisom, v zmysle ktorého budú vyplývať objednávateľovi nové zákonné povinnosti. Za prípadné nedostatky v 

splňaní štandardov informačného systému v časovom období medzi vydaním výnosu alebo iného predpisu, 

a dodaním aktualizácie, t. j. počas vyššie uvedených 25 dní, vyhradených na prípravu aktualizácie 

poskytovateľom, poskytovateľ nezodpovedá. 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že produkt „Aktualizácia" bude obsahovať: 
1) Aktualizáciu softvéru so štandardami uskutočnenú podľa potreby, tak aby splňal všetky zákonné požiadavky. 

II) Pravidelné sledovanie zmeny štandardov dodávateľom, aby ich bolo možné zapracovať do softvéru v lehote 

dohodnutej týmto dodatkom. 
III) Sledovanie vývoja zmien v internetových prehliadačoch a iných webových nástrojoch a následná 

implementácia funkcionalít do softvéru 
IV) Monitorovanie a ladenie výkonu programu 
V) Doručenie minimálne dvoch aktualizácií ročne dodávateľovi objednávateľom s inováciami, ktoré si vyžiada 

sledovanie zmien. 

Článok 4 
Záväzky objednávateľa 

Objednávateľ sa podpísaním tohto dodatku k zmluve zaväzuje po neurčitú dobu odoberať od poskytovateľa 

produkt „Aktualizácia" a to za podmienok dohodnutých v tomto dodatku. 

Článok 5 
Doba trvania dodatku 

Tento dodatok sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Článok 6 
Skončenie platnosti dodatku a jeho účinky. 

1. Dodatok stráca svoju platnosť a účinnosť v deň skončenia zmluvy. 
2. Dodatok možno vypovedať aj samostatne so zachovaním platnosti zmluvy a to tak, že objednávateľ 

poskytovateľovi doručí písomnú výpoveď tohto dodatku a to najneskôr 60 dní pred dňom uplynutia predplateného 

obdobia. 
3. Ak dojednanie v bode 2 pri výpovedi dodatku objednávateľ nedodrží, bude poskytovateľ pokračovať s 

dodávaním produktu ,,Aktualizácia" a to až do doby, kedy vypovie objednávateľ tento dodatok v súlade s 

ustanovením dojednaným v bode 2 tohto článku dodatku. 
4. Po vypovedaní tohto dodatku objednávateľom a ukončenia jeho platnosti, v dôsledku čoho prestane 

objednávateľ odoberať produkt .Aktualizácia", berie objednávateľ na vedomie, že softvér na ktorom je umiestnené 

jeho oficiálne webové sídlo môže prestať splňať štandardy požadované výnosom, alebo akýmkoľvek zákonom 

alebo podzákonnou právnou normou, t. j. poskytovateľ garantuje, že softvér pre webové sídlo objednávateľa bude 

splňať všetky zákonné náležitosti v posledný deň účinnosti tejto zmluvy a po jej skončení sa poskytovateľ 

dištancuje od akýchkoľvek povinností, ktoré v dôsledku nedodržania predmetných štandardov objednávateľovi po 

ukončení účinnosti dodatku objednávateľovi vzniknú. 

Článok 7 
Záverečné dojednania 

Realizácia fakturácie, platby za produkt ako aj všetky iné vzťahy neupravené týmto dodatkom sa riadia platnou 

zmluvou, ktorá sa plne vzťahuje na zmluvné vzťahy uzatvorené týmto dodatkom, ibaže tento dodatok niektoré 

vzťahy upravuje odlišne od platnej zmluvy. 

ZZ. 17 Zdl/C 
Dátum: „„„.„ .. „„„.„„.„. 

dodávateľ 

WEBY GROUP, s.r.o. 
Nižovec 8936/2A 

960 01 ZVOLEN, IČO 36046884 

DIČ 2020069535, IČ DPH Sk2020069535 

/ 

objednávateľ 
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