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HULMAN

DESIGN STUDIO, Fedora Ruppeldta 20, Žilina, SK-OlO Ol, tel: +421 904 485295, e-mail: info@hulman.sk, www.hulman.sk

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa __

6_.5._20_13

_

(ďalej len Dodatok)
Článok 1 - Zmluvné strany

._--------------------------~

Poskytovatel':

Objednávatel'

František Hulman
F.Ruppeldta 20
Žilina
SK-OlO 01

Úsmev - ZpS a DSS

ÚSMEV - ZpS a DSS
Osiková :26. oľo 07 Žilina

Osiková 26

;.---.-----.
----------------1

010 07 Žilina

l
l

1 O -05- lUlj

,.J:'WIl1:

v zast, PhDr. Alena Lišková

tel: 0903 524482
e-mail: info@hulman.sk

ILO:647713

:·;;;:d~J;·~i;~\:J7J7Io!J-t-;;·IO l'ItIJo/J

IČO: 30472580
DIČ: 1023155573

DIL: 2020638939

i._::nl.\II\

spisu:

li'I' __ _

Vybavuje:

Článok 2 - Predmet dodatku

CI. 9 - Autorské práva, prvý odstavec

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku Č. 1(ďalej len
Dodatok) k Zmluve o poskytovaní služieb(ďalej len Zmluva) zo dňa
4.3.2013
v tomto znení:

Objednávateľ

na Web uložil a obsahu, ktorý na jeho pokyn na Web uložil Poskytovateľ.

ČI. 4. odstavec
nasledovne

Čl. 10 - Odstúpenie
nasledovne:

Objednávateľ

druhý Zmluvy Cena za poskytnutie
sa zaväzuje

do 14 dní od podpisu

obama zmluvnými

vo výške 120€ o 12 mesiacov

poplatok
vystavenej

faktúry

za poskytovanie

uhradiť prvý poplatok

tejto Zmluvy

služby sa mení

od podpisu

služieb

stranami

Zmluvy

a ďalší

na základe

Čl. S. Technické špecifikácie

od 1. septembra

1DGB, www server s PHP verzie 5.0 a
MySQL verzie 5.1.

priestor pre uloženie dát vobjeme
zdieľanú

databázu

:------žnenit:častrt>OTTféncrscrTnení
Doména

- --

------

(nazov_dss.dsszsk.sk)

Objednávateľ
doménu

vo formáte

si na vlastné náklady

vlastnú

www.nazov.skasprístupniťjuPoskytovateľovi,
Ak Objednávateľ

doméne,

Web na samostatnej

dsszsk.sk, ktorá je vlastnená

aby

nemá záujem prevádzkovať

na doméne

bude Web prevádzkovaný

VÚC Žilina po dobu jej technickej

prevádzky.

Dokumentami
dokumenty
k

týkajúcimi

sa povinného

podľa zákona

iniormáciam

Č. 211/2000

neskorškn

v zneni

podľa druhu, roku a dátumu

sa rozumejú

Z. z. o slobodnom

prístupe

predpisov.

budú

Dokumenty

V prípade znefunkčnenia

zverejnenia.

Webu, alebo jeho časti

nesprávneho

prihlasovacieho

mena a hesla do Administrácie

ktorý tvorí prílohu

strany sa zaväzujú

realizácie

strany dohodli,

informácie

že za dôverné informácie

všetko, čo súvisí s obchodnou,
zmiuvných

strán

a teda

bežne dostupné

a zároveň informácie
týkajúcich

HULMAN

cenníka,

získané počas

výrobnou,

všetky informácie,

či inou technickou

získané na rokovaniach

priania

sú oprávnení

tel: +421 904485295
e-mail: info@hulman.sk
www.hulman.sk

od zmluvy

mesiaca za nasledujúcich

neposkytnutia

ročného

V prípade

ustanovení

nedodržania

ku

(do 14 kalendárnych

dní

stranou
Zmluvy

KompenZaae aKýchkoľvek nQkTadov
ustanovenia

odstúpiť

podmienok:

včasnej súčinnosti
druhou

druhou

stranou

bez

druhejstrane.---------

sa mení nasledovne:

Znenie prvého odstavca sa mení na:" Táto zmluva sa riadi Obchodným
zákonníkom, Autorským zókonoin ti próvnymi predpismi platnými ha
území SR v čase uzavretia

tejto zmluvy."

Znenie piateho odstavca sa mení na:"Zmluva
oboma zmluvnými
v zmysle zákona

nadobúda

a účinnosť
Č. 211/2000 Z. z."
stranami

platnosť

dňom zverejnenia

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými
stranami a účinnosť zverejnením Objednávateľom v zmysle zákona
Č. 211/2000 Z. z..

,

Podpis za Poskytovatera:

činnosťou

ÚSMEV

Podpis Objednávatel'a:

a počas telefonických

Zmluvy.

bez udania

sa

považovať

strán utajené

DESIGN STUDIO

Fedora Ruppeldta 20
Žilina
SK-OlO01

ako i Poskytovateľ

ktoré nie sú v obchodných

a ktoré majú byťpodľa

sa plnenia

tejto zmluvy

je potrebné

okamžite

Zmluvné strany vyhlasujú; že obsah tohto Dodatku 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.

bod 1 sa mení nasledovne:

považovať

služieb každej prílohy za dôverné. Pre potreby

zmluvné

hovorov

treťou osobou, bude

Zmluvy.

Čl. 11 - Ochrana informácií,
Zmluvné

alebo zneužitia

podľa aktuálneho

odstúpiť

Tento Dodatok je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy, je vyhotovený
v dvoch originálnych vyhotoveniach a každý účastník tohto
zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku.

z dôvodu

Administrácie,

iunkčnost! Webu spoplatnené

obnovenie

kruhoch

použitia

zo

Článok 3 - Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

triedené

V časti Administrácia stránky, predposledný odstavec:
preukázateľného

V prípade

Objednávateľom

zverejňovania

Webu.

zmluvy, sa mení

Poskytovateľovi a zaplatením

od vzniku požiadavky)

dňom podpisu

V časti "Dokumenty týkajúce sa povinného zverejňovania":

od zmluvy

oznámením

Čl. 12 - Záverečné

má možnosť zaregistrovať

na nej Web prevádzkoval.

1.
2.

nasledovne:

od zmluvy a vypovedanie

oprávnený

koncu kalendárneho

dynamickyalokovaný

vlastnícke práva ku kódu či dizajnu

v plnej výške.

Objednávateľ
2013 zabezpeči

Webu, ktorý sám

Vypúšťa sa veta" Túto zmluvu nemôže vypovedať ani jedna
strán." a text článku sa mení nasledovne:

poplatku

Pridáva sa časť"Webhosting":
Poskytovateľ

sa mení nasledovne:

práva len ku obsahu

zúčastnených

dôvodu písomným

sa dopfňa nasledovne:

vlastnícke

Objednávateľnenadobúda

Objednávateľje

od Poskytovateľa.

nadobúda

/

V Žiline

dňa

