
Dodatok č.1
k Zmluve 0 dielo

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

Obj ednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 36 126 624
DIČ: 2021613275
Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie: štátna pokladnica
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: DIGITEL, s.r.o.

Sídlo: Heinolská 2, 921 01 Piešťany
IČO: 46146997
DIČ: 2023262648
Zápis V obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka: 27368/T

Zastúpený: Martin Turský, konateľ
Bankové spojenie: CSOB, a.s.
IBAN: SK95 7500 0000 0040 1376 6089
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

sa vzájomne dohodli na uzatvorení dodatku ku Zmluve o dielo zo dňa 23.1.2019 (d’alej len ,,zmluva“)

v tomto zneni :

Čl. I
Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa mení Čl. III Cena a platobné podmienky bod 3.1. tak, že pôvodné znenie

sa nahrádza nasledovným znením :

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za každé zabezpečenie priameho prenosu zo zasadnutia

Zastupiteľstva TSK /ďa1ej aj „Z TSK“/ a následnej editácie záznamu, archivácie a publikácie na

webovom sídle Zhotoviteľa www.zastupitelstvosk je 260,00 Eur. Zhotovitel’ nie je platcom

DPH.

Týmto dodatkom sa mení článok Čl. IV Povinnosti Zhotoviteľa a Objednévatel’a bod 4.1.2.

tak, že pôvodné znenie sa nahrádza nasledovným znením:

Zhotovovanim záznamov z podujatí sa pre účely tejto zmluvy rozumie:

- zaznamenať na prenosové médium prostredníctvom digitálnej kamery konkrétne vopred

zmluvnými stranami dohodnuté poduj atie v digitálnom formáte .mp4.

- editovať, t.j. skomprimovať dátovú veľkost“ záznamu do veľkosti požadovaného dátového toku

t.j. min. 700 kbps, logicky oddeliť (postrihať) jednotlivé časti, stupne, deje, body do logickej

postupnosti, logické časti záznamu, prípadne deje záznamu.



- zaznamenávať vo videozázname ďalší zdroj, ktorý prostredníctvom digitálnej kamery

zaznamenáva tlmočníka pre nepočujúcich počas celého priebehu rokovania zastupiteľstva TSK.

Cl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Dodatok je vyhotovený V piatich originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri

rovnopisy a Zhotovitel’ jeden rovnopis.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán tohto

dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia V zmysle ustanovenia § 47a Zákona

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka V znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5a Zákona č.

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a vyhlasujú, Že ho uzavreli

podľa slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, neuzavreli ho v tiesni a na znak svojho súhlasu ho

vlastnoručne podpisujú.

V Piešťanoch, dňa 4.5.2020 V Trenčíne, dňa

Zhotoviteľ: Obj ednávateľ:

DIGITEL, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj

 

Martin Turský Ing. Jaroslav Baška

konateľ predseda


