
Dodatok č. 1 k Vydavateľskej zmluve č. 1/2020 (ďalej len 
„zmluva“) zo dňa 15.12.2020    (ďalej len  „dodatok  č. 1“)

uzatvorený  medzi:

Objednávateľom: 

Identifikácia zmluvnej strany:Obec Veľká Tŕňa

Sídlo:Veľká Tŕňa
Zastúpený:Helena Kavčáková, starostka obce
IČO:00332003
DIČ:2020773601
Bankové spojenie:Prima banka
Číslo účtu:4314602002
IBAN:SK2156000000004314602002
Kontaktná osoba:Helena Kavčáková, starostka obce
Telefón:+421 56 67 933 12
e-mail:obecvelkatrna@post.sk

a 

Vydavateľstvom:

Identifikácia zmluvnej strany:Peter Janoško – FINAL

Sídlo:Kamenárska 3731/9, 071 01 Michalovce
Zastúpený:Peter Janoško
IČO:43 319 041
DIČ:1048106642
Bankové spojenie:VÚB, a.s.
Číslo účtu:2220295655/0200
IBAN:SK19 0200 0000 0022 2029 5655
Kontaktná osoba:Peter Janoško
Telefón:0948 465 815
e-mail:peter.janosko@finaltlac.sk
Registrácia subjektu:Obvodný úrad v Michalovciach, č.ŽR: 840-14835

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Vydavateľskej zmluve č. 1/2020 
uzatvorenej dňa 15.12.2020 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Čl. IV. Spôsob a a rozsah rozširovanie diela sa bod 4.4 mení nasledovne:

4.4 Pre toto prvé vydanie diela uvedeného v predmete zmluvy sa zmluvné strany dohodli na 
náklade 400 výtlačkov.
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Čl. V. Čas rozširovania diela sa  mení nasledovne:

Vydavateľstvo urobí také opatrenia na vydanie diela, aby sa s verejným rozširovaním jeho 
rozmnožením začalo najneskôr v termíne do 30.7.2021.

Čl. IX. Doba platnosti zmluvy  sa mení nasledovne:

Zmluva na dodanie kompletných grafických prác sa uzatvára na dobu určitú do 10.7.2021. 
Termín  dodania  výtlačkov  monografie  Veľká  Tŕňa  (Z  dejín,  národopisu  a  súčastnosti)  v 
náklade 400 ks sa uskutoční dohodou so štatutárnym orgánom obce tesne pred odoslaním 
tlačových súborov do tlače.

V prípade ak dôjde k porušeniu zmluvných podmienok je objednávateľ oprávnený požadovať 
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z autorskej odmeny. Uplatnením zmluvnej  pokuty nie je 
dotknuté právo na náhradu škody. 

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý 
účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom 
ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Veľkej Tŕni,  9.7.2021                                        Vo Veľkej Tŕni,  9.7.2021

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

    Za objednávateľa:                                                                                  Za vydavateľstvo:
    Helena Kavčáková                                                                                    Peter Janoško
       starosta obce
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