
Dodatok č. 5  k zmluve  č. A/2537/06/2008  

 

Dodatok č. 5   

k  zmluve č. A/2537/06/2008  

Zmluva o aktualizácii programov (ďalej len „Zmluva“) 

Znenie  „Zmluvy“ a znenie dodatkov k  nej medzi nižšie uvedeným poskytovateľom a nadobúdateľom  

Poskytovateľ 

 Organizácia  : TOPSET Solutions s.r.o. 

 Adresa sídla : Hollého č. 2366/25B, 900 31 STUPAVA 
 V zastúpení : Ing. Ján Vlček, konateľ 

 IČO : 46919805 
 DIČ : 2023645162 

 IČ DPH :  SK2023645162 
 Registrácia : OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 85599/B 

  

Nadobúdateľ 

 Organizácia  : Obec Veličná 

 Adresa sídla : Obecný úrad Veličná 164, 027 54 Veličná 

 V zastúpení : JUDr. Anton Bukna, starosta obce 
 IČO : 00314960 

 DIČ : 2020561895 

 IČ DPH :  neplatiteľ DPH 
  

sa mení a doplňuje  takto:  
 

1) Článok 4 Aktualizačný poplatok sa v ods. 4.1  doplňuje  takto: 

 

Aktualizačný poplatok za ročnú aktualizáciu nasledovných programov za zvyšok roka 2015 je: 

WinCITY Pokladňa ............. Licencia s termínovou viazanosťou na 5 rokov ........€ 59,58 bez DPH    

 

Aktualizačný poplatok za ročnú aktualizáciu nasledovných programov  od roku 2016 je: 

WinCITY Pokladňa ............. Licencia s termínovou viazanosťou na 5 rokov ........€ 65,00 bez DPH    

 

K vyššie uvedeným cenám za ročnú aktualizáciu programov, ako aj k cenám uvedeným v ods. 4.1 

„Zmluvy“  a k cenám uvedeným v príslušných dodatkoch k „Zmluve“ bude poskytovateľ fakturovať 

 sumu DPH s aktuálnou  sadzbou DPH v deň vystavenia faktúry.   

2) Ostatné ustanovenia článku 4 a celej „Zmluvy“  a predchádzajúcich dodatkov zostávajú nezmenené. 

3) Tento Dodatok ku zmluve je vyhotovený vo dvoch origináloch, z ktorých si po jednom vyhotovení 

ponechajú poskytovateľ a  nadobúdateľ. 

4)  Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť po  jeho podpise obidvomi zmluvnými stranami na druhý deň 

po jeho  zverejnení v zmysle znenia §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

 

V Stupave, dňa 14.01.2014                       Vo Veličnej, dňa .................. 

 

 

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

       Ing. Ján Vlček            JUDr. Anton Bukna 

          konateľ         starosta 

     Za poskytovateľa            Za nadobúdateľa 

 



Dodatok č. 5  k zmluve  č. A/2537/06/2008  

 

 

          

 

Potvrdenie  o zverejnení   Dodatku č. 5  k „Zmluve“ 

 

Potvrdzujem týmto, že  Dodatok č. 5 ktorým sa mení a dopĺňa „Zmluva“  č. A/2537/06/2008 bol 

zverejnený v zmysle znenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov na webovom sídle nadobúdateľa: 

 

www.........................................  dňa ........................................ 

                                      

 

                              

                    

.............................................  
                                                                    Za nadobúdateľa 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


