Dodatok

C.

6 k zmluve

C.

A/1923/11/2008

Dodatok

C.

6

k zmluve c. A/1923/11/2008
Zmluva o aktualizácii

programov

(dalej len "Zmluva")

Znenie "Zmluvy" a znenie dodatkov k nej medzi mišie uvedeným poskytovatelom

a nadobúdatelom

Poskytovatel'
Organizácia
Adresa s/dia
V zastúpení :
ICO
DIC
ICDPH
Registrácia

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého c. 2366/25B, 900 31 STUPAVA
Ing. Ján Vlcek, konatel'
46919805
2023645162
neplatitel' DPH
OR Okresného súdu Bratislava

l, odd. Sro, vložka c. 85599/B

Nadobúdatel'
Organizácia
Adresa sídla
V zastúpení
ICO
DIC
ICDPH
sa mení a doplnuje

Obec Radobica
Radobica 124, 972 48 Horná Ves
PhDr. Stanislav Bartoš, CSc. , p. starosta
318451
2021211808
neplatitel' DPH
takto:

1) Clánok 4 Aktualizacný poplatok sa v ods. 4.1 doplnuje

takto:

Aktualizacný poplatok za rocnú aktualizáciu nasledovných programov za zvyšok roka 2014 je:
WinCITY Kataster
Licencia s viazanostou na 5 rokov
€ 29,17
Aktualizacný poplatok za rocnú aktualizáciu nasledovných programov
WinCITY Kataster
Licencia s viazanostou na 5 rokov

od roku 2015 je:
€ 35,00

Ak sa stane poskytovatel' platitel'om DPH, potom vyššie uvedené ceny za aktualizacné poplatky za
program WinCITY Kataster sa budú pokladat za ceny bez DPH, ku ktorým sa priráta aktuálna
sadzba DPH.
2) Ostatné ustanovenia clánku 4 a celej "Zmluvy"
3) Tento Dodatok ku zmluve je vyhotovený
ponechajú poskytovatel' a nadobúdatel'.

a predchádzajúcich

vo dvoch origináloch,

dodatkov zostávajú nezmenené.

z ktorých si po jednom vyhotovení

4) Dodatok nadobudne platnost a úcinnost po jeho podpise obidvomi zmluvnými stranami na druhý
den po jeho zverejnení v zmysle znenia §47a zákona c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení
neskorších predpisov.

PhDr. Stanislav Bartoš, CSc.
starosta
Za nadobúdatel'a

Dodatok
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Potvrdenie o zverejnení
Potvrdzujem týmto,

že

Dodatok

zverejnený v zmysle znenia

C.

Dodatku c. 6 k "Zmluve"

6 ktorým sa mení a doplna "Zmluva"

§ 47a zákona

C.

40/1964

C.

A/1923/11/2008

bol

Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších

predpisov na webovom sídle nadobúdatel'a:

Za nadobúdatela

