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Dodatok č. 1  
k  

ZMLUVE O POSKYTOVANÍ WebJET CLOUD PRE MESTÁ A OBCE zo dňa 

5.9.2016 
(ďalej len „dodatok č. 1“) 

  
      uzavretá podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka  

medzi nasledovnými zmluvnými stranami 
  

1) Objednávateľ:   Spoločnosť 
  Sídlo :    Obec, Marianka, Školská 32, 90033, Marianka 

v mene ktorého koná:  Ing. Dušan Statelov, starosta obce Marianka 

IČO :      00304930   
IČ DPH:    
Peňažný ústav:  Prima Banka 
IBAN:    SK54 5600 0000 0018 0406 7002 
BIC-SWIFT:    
BIC/SWIFT:  

 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 a 
 
     2) Poskytovateľ :  InterWay, a. s.  
 Sídlo:    Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava    
  v mene ktorého koná: Ing. Richard Weber, prokurista 
  IČO:    35 728 531 

IČ DPH:   SK2020268294 
Peňažný ústav:  VÚB, a.s., Bratislava 
IBAN:    SK 23 0200 0000 0020 7529 1059 

BIC/SWIFT: SUBASKBX 

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:   
6123/B 
 

         (ďalej len „poskytovateľ“) 
   

Preambula 

Zmluvné strany uzavreli dňa 5.9.2016  Zmluvu o poskytovaní WebJET CLOUD 
PRE MESTÁ A OBCE (ďalej len „zmluva“). Predmetom dodatku č. 1 je zmena 

a doplnky, ktoré sa týkajú platobných podmienok. 
 
Zmena zmluvy vykonaná prostredníctvom dodatku č. 1 podstatným spôsobom nemenia 
predmet uzavretej dohody. 
 

Čl. I 
Predmet dodatku č. 1  
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1. Čl. II bod 4. sa nahrádza nasledovným znením:  
Odmena za poskytovanie služby WebJET CLOUD PRE MESTÁ A OBCE je 
stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje platby podľa prílohy č. 1. 
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi odplatu v dohodnutej výške 
vždy za obdobie 12 kalendárnych mesiacov vopred. 
 

2. Znenie Čl. VI bod 5 sa nahrádza nasledovným znením: 
Pokiaľ poskytovateľ neskoršie neurčí inak, je za poskytovateľa oprávnený konať 
vo vzťahu s objednávateľom vo všetkých veciach súvisiacich s touto zmluvou: 
Mária Budzáková, kontakt: maria.budzakova@interway.sk, +421 910 631 084, 
+421 2 3278 8876 
 

Pokiaľ objednávateľ neskoršie neurčí inak, je za objednávateľa oprávnený konať vo 

vzťahu s poskytovateľom vo všetkých veciach súvisiacich s touto zmluvou 
horeuvedený zástupca. 
 

Komunikáciou s druhou zmluvnou stranou sú poverení:  
Objednávateľ: Ing. Dušan Statelov, 02/6593 6694, e-mail: obec@marianka.sk 
Poskytovateľ: Juraj Bielik, e-mail: juraj.bielik@interway.sk  
 
Pokiaľ koniec lehôt v ustanoveniach tejto zmluvy pripadne na deň pracovného 

pokoja alebo sviatku, končí sa lehota nasledujúci pracovný deň. 
 

3. Príloha č.1 Cenník odborných služieb :  
a) časť 1. sa nahrádza nasledovným znením:  

1. Objednávateľ sa zaväzuje objednané služby prevziať a zaplatiť dohodnutú 
cenu za poskytnuté služby, vopred na začiatku príslušného kalendárneho 
roka:  
 

Názov služby: 
Popis služby a  produktu 

 Objem plnenia 
v Eur bez DPH 

 Balík služieb WebJET CLOUD PRE MESTÁ A OBCE: 

WebJet Cloud pre mestá a obce 
Zahŕňa:  
- redakčný systém umožňujúci správu web stránok, aplikácií a portálov, je zdieľanou inštaláciou na 
prostredí InterWay. 1 administrároský účet, 1doména druhej úrovne, neobmedzený počet 
doménových presmerovaní, aplikácie. Spoločnosť InterWay si vyhradzuje právo vykonať update 
systému na aktuálnu verziu CMS WebJET.  
- hosting: 30GB pre súbory a databázu, 450GB mesačný prenos dát,  počet stránok 1000, denné 
zálohovanie dát s možnosťou návratu 14 dní a k zálohe databáz 5 dní, garancia dostupnosti 99% 

324,00 € 

 

mailto:obec@marianka.sk
mailto:juraj.bielik@interway.sk
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Čl. II 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

  
1. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami 

s účinnosťou od 1.10.2020 
2. Dodatok pozostáva z troch strán a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, jeden 

pre každú zmluvnú stranu. 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a 

na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju 
podpísali. 
 

 
 

V Marianke , dňa 29.09.2020 V Bratislave, dňa 29.09.2020 
 
 
 
 
 

 

 

Obec Marianka. 

Ing. Dušan Statelov 

Starosta obce Marianka  

 
 

 
 
 

InterWay, a. s. 

Ing. Richard Weber  

prokurista spoločnosti    

 

 


