Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí službyzo dňa 06.07.2015
uzatvorenej v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami:
1. Poskytovateľ
GEODETICCA, s.r.o.
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Floriánska 19, 040 01 Košice
Ing. Vladimír Kudlička
Ing. Bc. Michal Černok

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
Mgr. Juraj Malega
- vo veciach technických:
Mgr. Juraj Malega
IČO:
36572161
DIČ:
2021735639
IČ DPH:
SK2021735639
Bankové spojenie:
VÚB, a.s., Košice
Číslo účtu:
2594973158/0200
IBAN:
SK10 0200 0000 0025 9497 3158
SWIFT:
SUBASKBX
Číslo telefónu / číslo faxu:
+421 55 72 88 758 / +421 55 72 88 760
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, vložka č. 14114/V
(ďalej ako „Poskytovateľ“ alebo „GEODETICCA“)
a
2. Objednávateľ
Obec HABOVKA
Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Číslo telefónu / číslo faxu:
E-mailová adresa:

Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka
JUDr. Alojz Lajčin, starosta obce
JUDr. Alojz Lajčin, starosta obce
00 314 471
2020561620
Všeobecná úverová banka,a.s.
SK35 0200 0000 0009 2382 8332
043/539 51 42
starosta@habovka.sk

(ďalejako „Objednávateľ“alebo ,,Obec“)
(Objednávateľ a Poskytovateľ budú ďalej tiež označovaní spoločne ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná
strana“).
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Objednávateľ a Poskytovateľ uzatvorili dňa 06.07.2015 Zmluvu o poskytnutí služby, ktorej predmetom je poskytnutie
služby webového geografického informačného systému spoločnosti GEODETICCA (ďalej len „Zmluva“).Zmluvné strany
sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve.

Článok II.
Predmet Dodatku
1)

Zmluvné strany sa dohodli, že Článok VII., ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

„1.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 05.07.2021. Poskytovateľ sa zaväzuje, že služby dohodnuté
v zmysle tejto Zmluvy bude poskytovať Objednávateľovi priebežne počas celej zmluvnej doby.“

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1)

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

2)

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia §47a
zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením §5a zákona č. 211/2000 Z. z.
v znení neskorších predpisov.

3)

Ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú nedotknuté. V prípade, ak by znenie tohto
Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy, prednosť má znenie tohto Dodatku.

4)

Zmeniť, doplniť alebo nahradiť tento Dodatok je možné len formou písomných dodatkov k Zmluve podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

5)

Prípadná neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení tohto Dodatku nezakladá jeho neplatnosť alebo
neúčinnosť ako celku.

6)

Tento Dodatok je vyhotovený vo dvoch (2) rovnocenných vyhotoveniach, pričom každá Zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie.

7)

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali a uzatvárajú ho slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne
určitý a zrozumiteľný a nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, a že ich zmluvná voľnosť
nebola obmedzená. Obidve Zmluvné strany na znak svojho súhlasu tento Dodatok vlastnoručne podpísali.

V Habovke, dňa 06.07.2019
Objednávateľ:

V Košiciach, dňa 06.07.2019
Poskytovateľ:

......................................................
JUDr. Alojz Lajčin, starosta
Obec HABOVKA

........................................................
Ing. Vladimír Kudlička,konateľ
GEODETICCA, s.r.o.

