
uzavretý podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len "dodatok")

1. Zmluvné strany

Zhotoviteľ: SOMIConsulting s.r.o.
Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.: 6455/S
Zastúpený: Ing. Miroslav Maliniak, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Banská Bystrica
Č. účtu: - .
IČO:
DIČ: 2020093878
Za zhotoviteľa je ďalej oprávnený jednať: Ing. Ján Fraňo, konateľ spoločnosti

(ďalej len Zhotovitel')

Objednávateľ: Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 111, Kežmarok

Zastúpený: Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s.
Č. účtu: 66081851271111
IČO: 326283
DIČ: 2020697184
Za objednávateľa je ďalej oprávnený jednať: Ing. Peter Duchnický

(ďalej len Objednávateľ)

2. Predmetdodatku

Predmetom dodatku je zmena bodu 5.2 Zmluvy o dielo Č. 2010_12_14_JF _010, ktorý bude mať takéto znenie:

5.2 Cena za prípadnú aktualizáciu projektu od prvého dňa trinásteho mesiaca po dni prevzatia predmetu zmluvy
bude stanovená dohodou oboch zmluvných strán a to na základe odpracovaných hodín, pričom cena za
aktualizáciu predmetu zmluvy je stanovená na 25€, slovom Dvadsaťpäť Euro, za každú začatú hodinu práce.
Cena za revíziu Bezpečnostného projektu (BP), je stanovená na 380,- €, slovom Tristoosemdesiat Euro, za
každú revíziu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať jeden krát do roka revíziu BP. V revízií BP
je zahrnuté zapracovanie vykonaných opatrení, pridanie nových akUv, špecifikácia nových hrozieb, posúdenie
ich rizík a asistencia Zhotoviteľa u zákazníka v prípade kontroly z Úradu pre ochranu osobných údajov v trvaní
jedného pracovného dňa. Prvá revízia BP bude vykonaná do 60-tich dní od nadobudnutia účinnosti tohto
dodatku. Rovnako je v ročnom poplatku zahrnutý neobmedzený počet telefonických a mailových dotazov pre
účely podpory ohľadne ochrany osobných údajov. Dopravné náklady, nie vyššie ako je vzdialenosť medzi
sídlom Zhotoviteľa a Objednávateľa vo výške 0,40€ / km hradí Objednávateľ.

Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch rovnakej platnosti, z ktorých Objednávateľ dostane dve vyhotovenia
a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Dodatok je platný odo dňa podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho
zverejnení podľa osobitného predpisu §47a ods.1.0bčianskeho zákonníka.

V ostatnom je obsah Zmluvy o dielo č. 2010_12_14_JF _010 nezmenený.
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Ing. Igof Šajtlava
primátor

Za Zhotoviteľa
Ing. Miroslav Maliniak

konatel'


