
Dodatok č. 1406JV72009DI k Zmluve na poskytnutie služby č. 72009 

uzavretej podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení nesk~Jrších predpisov (ďalej len .. Ohchodný zákonník„) 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami 

1. Zhotoviteľ: 

So sídlom: 
Konajúci prostr. : 
IČ'O: 
IČ' DPH: 

DAT ALAN, a.s. 
Galvaniho 17/A. 821 04Bratislava 
Ing. Marek Paščák. člen predstavenstva 
35 81 () 734 
SK2020259175 

zapisaný ': ()bchednorn registri Okresného slidu Bratis lava 1. odd.: Sa, vložka 
č. 2704/B 

B~mko\ 0 spojenie: 
(" íslo i'.1čtu : 

Tatra banka, a.s. 
2627106780/ J 100 

Osol'rn opri1vnerní k podpisu zmluvy: !ng. f\'larek Pa;i:\ík. ckn pn:dsiaVCll::íl\ <1 

OsiJba n;x::1vnenú rr1ko\;;;.f o obchodn~' ch zalczitustiach : J{Jn Vákk 

(cfale.i len .. Zlwtoviter· alebo . .1).\ TALAN, a.S."J 

2. Objednávateľ: 

So sídlom: 

Konajúci prostr.: 

f :. 1/ ·„ 
' -' ''-. 

Br,nkové spo_1enic: 
(ís lo účtu: 

Mesto Zlaté Moravce 
Ul. !. Mája 2 
953 01 Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 
(l0 308 676 
2 ~121058787 

VÚB. a.s. Nitra 
33422162/0200 

Osoba oprávnená k podpisu Zmluvy: Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

(<.fale.j kn .. Objcdnávatd'„) 

uza1.\'Órnjú k Zmluve na poskytnutie služby č. 72009 tento Dodatok č. J-J.06.IV7.?.U0lJD l (cľalej len 
.. dDdatolc): 

Článok 1. 
Predmet dodatku 

l. l. Rozš írenie práva používať aplikačné programové vybavenie - počítačov)' program 
s obchodn)1m názvom . .Informačný systém KORWI N"·· objednávateľom (ďalej len 
.. rozšírenie licencie··). Predmetom rozšírenia licencie je rozšírenie o 1 (jedného) 
pomenovaneho používateľa APV. 

1.2. Rozšíreni e práva pou7.ívať aplikačné programové vybavenie - počítačový program 
s obc.hodn)·m názvom . .Informačný systém KORWIN.,,'-· objeclmívateľom. 

1.3. V súvislosti s bodom 1.1. a 1.2. tohto dodatku aktualizácia prílohy č. 2 zmluvy - Rozsah 
licencie a rózsah poskytovaných služieb k APV. 

1.4. Miestom plnenia predmetu dodatku je miesto inštalácie uvedené Y prílohe č. 1 tohto 
dodatku - Rozsah licencie a rozsah poskytovanych služieb k APV. 
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1.5. Zhotoviteľ sprístupní objednávateľovi predmet dodatku špecifikovaný v bode 1.1. tohto 
dodatku a umožní objednávateľovi prácu s APV v rozšírenej verzii podľa tohto dodatku. 

1.6. Podpísaním tohto dodatku zhotoviteľ udeľuje objednávateľov i právo používať aplikačné 
programové vybavenie (rozšírenú licenciu) v súlade s ustanoveniami Zmluvy na poskytnutie 
služby č. 119/2007 a v rozsahu licencií podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku - Rozsah 
licencie a rozsah poskytovaných služieb . 

. ~,i;~~r·i ~ · . ·„ . - ~. ,, . ;: č.lánok. II.· ·. · . . . · · 

2.1. V zmysle zákona o cenách č. 18/ 1996 Z:. z. bola cena, vychádzajúc z jednotkovej ceny 
420,- E bez DPH a 504,- E s DPH za jednu licenciu, dohodnutá za predmet dodatku celkovo 
na: 

420,00 EUR bez DPH 
(slovom: štyristodvadsaf EUR bez DPH) 

504,00 EUR náta11r DPH 
(sJovom: piit'stoštyri ElJR vrát.rne DPH) 

Aktuá lna v)'ška sadzby DPH je stanovená podľa platných všeobecne záväzných predpisov 
\ čase dodania tovarov a služieb. 

2.2. Zhotoviteľ bude fakturovať predmet dodatku - rozšírenie licencie o jedného 
pomenovaného užívateľa APV. na základe podpísaného preberacieho protokolu o dodaní 
licencie. 

2.3 .0b.icdd \ :.fa:I' z,1pl::iti zhutoviťcľovi cenu prr~dmr:tu do< L.i. l\u p~1dľn b,' l·llt 2.:. n<i z:.'d:L td~ 

faktúry vystavenej zhotoYiteľom v lehote splatnosti 14 dní od diitumu vv<:>trivenin faktúry. 

Článok III. 
3. i. Znenie článku 4. bodu 4.1.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením: 

.. ("t:na za priebefoú mesa('. nÚ podporu - predmet Zmluvy nveden)1 v bode 4.1.1 Zmiuvy je: 

<1) za poskytovanie služieb podpory podľa bucfo v l. l G. ! . -· 1. ! (~.4. vseobec11ých obchodných 
podmienok zhotoviteľa: mcsaí:n)' paušáln) poplatok 656,. EUR bez DPH, slovom: 
šesťstopiiťdcsiatšesľ ElJR bez DPH~ t.j . 787.20 EUR .:; DPI-!. s!owH1L 
sedemstoose11-;.desiatscde1T. fl 20/100 EUR s DPH. 

b) za poskytO\ anii.. služieb podpory podľa bodu 1.16.5. všeobecn::ch obchodn)-ch podmienuk 
zhotoviteľa: mesacny paušálny poplatok 270,- EUR bez DPH, slovom: 
dvestosedemdesiat EUR bez DPH, t.j. 324 EUR s DPH, slovom: tristodvadsaťštyri EUR 
s DPH. 

pncom zhotovite ľ JC oprávnený zvyšovať cenu za priebežnú mesačnú podporu každý rok 
o mit'rn inflácie meranú indexom spotrebitei'sk)>ch cien vyhlásenej Štatistickým úradom SR ;;"a 

predchádzajúci rok . Zh0toviteľ vykoná zv)'šcnie ceny za priebežnú mesačnú podporu podľa 
tejto Zmluvy doručením príslušnej faktúry za priebežnú mesačnú podporu, v ktorej bude 
uvedenú cena nav)1šená o mieru inflácie podľa tohto bodu Zmluvy. K cene bude pripočítaná 
vždy DPH vo v)·ške urcenej platn)mi právnymi predpismi." 
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3.2. Znenie Prílohy č . 2 sa ruší a nahrádza nasledovným znením: 

Opis služby 

„Príloha č. 2 
Cenová kalkulácia služieb 

Rozsah služieb podpory podľa bodov 1.16.1. - 1.16.4 
VOP zhotoviteľa·-·· mesačne (41 pomenovaných 
užívateľov) 

---
Rozsah služby podľa bodu l .16.5 VOP zhotoviteľa -
mesačne onsite ( 6 hodín) 

Cena služby 
bez DPH 

656,- EUR 

270,- EUR 

Cena služby 
vrátané DPH 
(20%) 

787,20 EUR 

324 EUR 

- ----· -----

1111,20 EU~ - . . . . . . 
" 

: . t 

·,.„ 1 926,- EUR Spolu mesačne • . . ., . 
1 i --- -

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté. zostávajú aj naďalej platné 
a účinné v ich pôvodnom znení. 

2. Ak je niektoré z ustanovení tohto dodatku neplatné alebo n~účinné. nie sú tým dotknuté 
ostatné ustanovenia tohto dodatku alebo Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú , že také 
neplatné :debo neúčinné ust •novenie nahradia v dol rej vien~ pl~1tn)1 n1 ~· úi'.: inn)'rn 11st~nov~:! fm . 
ktoré zocl!)Ovecln v maximálne možnej miere úče l u nahradzovaného ustanovenia. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť di'lom jeho podpisu a účinnosť dr1om jeho zverejnenia . 
4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane jeden ( l) rovnopis. 
5. Neoddel iteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy, a to nasledovné: 

Príloha č. 1 -- Vzor preberacieho protokolu licencií APV 
6. Zmluvné strany vyhlasujú. že si tento dodatok prečítali a jeho obsahu porozumeli. že je 

dodatok dostatočne určit)- a zrozumiteľný· a že nebol podpísaný pod nátlakom alebo za zjavne 
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany tiež vyhlasujt'.1. že ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená. že dodato k zakladú pnívne pov:nnosti . 

Za Objednávateľa : 
2 3 -06- 2014 

V Zlatých Moravciach dňa „.„ ..... „„20 14 

'' ' ' J<t'" ''' ' '' ' ' '' '' ' ' '' '''''.' '''''''''''''' ' ' '' ''''''''' 

Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor mesta 

Za Poskytovateľa: 2 3 -nB- zm~ 

V Bratislave dňa .„„„ .. „„„ 2014 

k~b~l[ 
DATALAN, a.s. 
Ing. Marek Paščák 
člen predstavenstva 

~DATALAN 
DATALAN, a. s. 

Galvanfho 17/A, 821 04 Brat isl ava 
IÔO: 35 810 734 IČ DPH: SK20202S9175 
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Zhotoviteľ: 

Ohjcd nú rntc!': 

Preberací protokol licencií APV - vzor 

DATALAN. a.s. 
Ga!vaního 17/A 
8::: l 04 Brnfr.: bva 

i\:Lsio Zli:lé fv'll)i-a\ Ct~ 

UL l. f\..foja :~ 

9SJ O i ZJmL, fvformcc 

Príloha č. 1 

Podpisom pn.:Iwracidw protokolu zhofoviteľ udeľuje obj~dnúvatcľovi právo použírnť 

aplikafoé programové vybavenie' súlade s t~mto dodatkom č. 141l6JV72009D l k z1nlun~ č. 
72009 a \/ OP, v rn:i.salru 41 (štyridsaťjed.en) pomcnov:u1~··ch používateľov. T\mto dňom :sa 
st:'t"<1 odeknk~ prúY m.1 p<Hú:1 ... ~rnie prcdmetnélrn AP-V ľ1ťi1111fm. · 

Preberací protokol L'orí neoddelí teľnú súčast' dodatku č . l 406JV','200<Jl) 1 k zmluve c. 72009. 

V Zlatých l'vlornvciach dľta .. .... ........ 20 l4 V Bratislave dľw .. „ „ .. „„ . . . ].() 1„J. 

-~ ~ 
. .. . .. : .....•.. • „ .. . „ .•. .....•. •. ··• ·••·•· • ·•·· ··· 

A~f~S .. 
DATALAN,a.s. ~.OA.TAL 

DATALAN, a. s. 
;VIcsto Zlaté Moravce 

• 1 

Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 
IČO: 35 81 0 734 IČ DPH: SK2020259175 
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~ateri~I spra.coval/C-1 .• .. „„„„„.„„ ...... ~ 
a spravnost: „„„., „.J .. „.„„.„ .. „„„.„ .. 

Dňa: .. „ . „. 1.0..-.9.~:~~ --L„„ „.„ . „.„~ 


