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DODATOK Č. 1

Public key:
RSA/2048 bits

K ZMLUVE O DODÁVKE SOFTVÉROVÝCH PRODUKTOV
A POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB
č. 00186155/000/2020

(„Dodatok“)
Objednávateľ:

Technické služby mesta Humenné

Sídlo:

Sninská 27/1018, 06601 Humenné

Kontaktná e-mailová adresa:

krajnikova@tshe.sk

Zástupca:

Ing. Milan Kuruc

IČO:

00186155

DIČ:

2021216736

IČ DPH:

SK2021216736

Zápis spoločnosti:

(ďalej len „objednávateľ“)
a

Dodávateľ:

INISOFT s. r. o.

Sídlo:

Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktná e-mailová adresa:

objednavky@inisoft.sk

Zástupca:

Ing. David Mareček, konateľ spoločnosti

IČO:

45234469

DIČ:

2022915598

IČ DPH

SK2022915598

Banka:

SK77 7500 0000 0040 0920 2854

Zápis spoločnosti:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 61036/B

(ďalej len „dodávateľ")

uzatvárajú podľa § 516 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, tento Dodatok týkajúci sa
dodávky softvérových produktov a poskytovania služieb ich podpory.

PREAMBULA
Zmluvné strany medzi sebou uzavreli dňa 19.05.2020 zmluvu o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
č. 00186155/000/2020 (v znení všetkých neskorších dodatkov a úprav ďalej len „Zmluva“).

I. Zmena Zmluvy
1.

Tento Dodatok nahrádza v Zmluve znenie prílohy č. 3 – Softvér a ceny, znením uvedeným v prílohe tohto Dodatku.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, jej dodatkov a príloh zostávajú bez zmeny.
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II. Záverečné ustanovenia Dodatku
1.

Dodatok vstupuje do platnosti a nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu na poslednej strane. Za podpis sa považuje akýkoľvek
druh elektronického podpisu uznávaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a za platne uzavretý sa Dodatok považuje iba
v prípade úplnej zhody prejavov vôle strán.

2.

Právne pomery neupravené týmto Dodatkom sa riadia a budú vykladané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka. Strany sa dohodli, že na interpretáciu tohto Dodatku
sa uplatnia najmä ustanovenia § 566 a nasl. Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z.,
autorský zákon, o licenčnej zmluve.

Neoddeliteľnú časť tohto Dodatku tvorí nasledujúca príloha:
3.

Príloha č. 3 – Softvér a ceny

Dodatok bol vyhotovený v jednom elektronickom origináli, každá zo zmluvných strán bude disponovať elektronickou kópiou
tohto originálu elektronicky podpísaného oboma stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 14.02.2022

Za Technické služby mesta Humenné

Za INISOFT s.r.o.

Podpísané vo webovom prostredí jednoduchým
elektronickým podpisom podľa Zákona 272/2016 Z. z. –
Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické
transakcie na vnútornom trhu. Vybrané podrobnosti
podpisu: Datum: 14. 2. 2022 10:39:52, WEB IP:
193.150.75.121

Elektronicky podpísané kvalifikovaným certifikátom.
Odtlačok certifikátu sa nachádza v pravom hornom
rohu dokumentu.

netlačte/nepodpisujte/elektronicky archivujte

Ing. Milan Kuruc
riaditeľ, zástupkyňa riaditeľa

Ing. David Mareček
konateľ
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