Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
zo dňa 25.10.2013
Vytvorenie mobilnej aplikácie ako doplnenie k turistickému webovému portálu (WP) pre
destináciu Slovenský raj a zabezpečenie sezónneho mapového sprievodcu destinácie
Slovenský raj (na báze kartografickej, maľovanej alebo cestnej mapy) pre potreby
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj
Objednávateľ
Sídlo:
Zastúpený

:
:
:

Obec Stratená
Stratená č. 46, 049 71 Stratená
Mgr. Erika Oravcová - starostka obce

IČO
DIČ
Bankové spojenie
Rožňava
číslo účtu
tel./fax
e-mail
(ďalej len „Objednávateľ“)

:
:
:

00 328 855
20 20 500 548
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka

:
:
:

28327582/0200
+421 58798 114
erikaoravcovadlj@gmail.com

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TALK, s.r.o
Zábojského 15, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Peter Ondruš, konateľ
46596275
SK2023471197
VUB, a.s.
3002451853 / 0200
OR OS Košice I., oddiel Sro, vložka 29250/B
+421 907 337 697
peter.ondrus@gmail.com

a
Zhotoviteľ
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
číslo účtu
Obchodný register
tel.
fax
e-mail
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“):
ktorí po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony a oprávnení nakladať s predmetom
zmluvy, uzavreli nasledovný Dodatok č. 1 :
A. Predmet dodatku
I. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 25.10.2013 sa mení a dopĺňa v článku
I. Predmet zmluvy v bode 5., ktorý po zmene a doplnení znie nasledovne :

Čl. I
Predmet zmluvy
5. Termín pre spustenie mobilnej aplikácie v plnom rozsahu je stanovený na deň 28.2.2014 pre
zimnú aj letnú verziu diela. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, pokiaľ
mu Objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť podľa Čl. VII / bod 1 tejto Zmluvy.
B. Záverečné ustanovenia
II. Všetky ostatné body Zmluvy o dielo zo dňa 25.10.2013, na ktoré sa nevzťahuje tento dodatok
zostávajú nezmenené a platné v pôvodnom znení. Zmluva v zmysle uvedených zmien, t. j.
tento dodatok, sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom
sídle objednávateľa.
III. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, s jeho obsahom bez výhrad súhlasia na znak čoho
ho vlastnoručne podpísali.

V Stratenej, dňa ..........................

V Spišskej Novej Vsi, dňa .........................

.........................................................

....................................................

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Obec Stratená

TALK, s.r.o.

zast.: Mgr. Erika Oravcová, starostka obce

zast.: Ing. Peter Ondruš, konateľ

