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D O D A T O K   č.   3 

K SUPERVÍZNEJ ZMLUVE č.  ST200821 
 
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 

so sídlom: Hroncova 3, Košice 040 01 

zastúpená: Ing. Adrián Petrik, riaditeľ a konateľ spoločnosti 
IČO: 31710549 

DIČ: 2020483982 
IČ DPH: SK2020483982 

bankové spojenie:   
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, odd. Sro vložka č. 6435/V. 

(ďalej len dodávateľ) 

na strane jednej  
 

a 
 

Poliklinika Senica n.o. 
so sídlom  Sotinská ul. 1588, 905 01  Senica 

konajúci  Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ 
IČO   36084212 

DIČ   2021701154 
IČ DPH   SK2021701154 

bankové spojenie   

Spoločnosť zapísaná v Registri mimovládnych organizácií, registrový úrad Okresný úrad Trnava,  

   registračné č. VVS/NO-12/2002                                              . 

(ďalej iba objednávateľ) 
na strane druhej 
 
(dodávateľ a objednávateľ ďalej aj ako zmluvná strana, zmluvné strany) 

 
uzatvárajú medzi sebou obchodnú zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len dodatok) 

v súlade s ustanovením § 262 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

ČLÁNOK I – PREDMET DODATKU 

1. Predmetom tohto dodatku je úprava ceny za poskytované služby dodávateľa objednávateľovi pre vybrané 
informačné technológie a užívateľov informačného systému objednávateľa. 

2. Za poskytovaného plnenia a rozsah licencií ASW pre pracovisko objednávateľa na základe úpravy vlastností 

ASW FONS Openlims pre nové serverové prostredie a Active Directory sa po vzájomnej dohode zmluvných 
strán upravuje cena podpory v dohodnutej výške podľa čl. II tohto dodatku. 

ČLÁNOK II – CENA 

1. Dohodnutá cena plnenia za supervíznu podporu s uvedenou platnosťou: 

Fakturačné položky od 1.3.2023 
Jednotková 

cena 
počet 

Cena bez 

DPH 

Udržiavací poplatok za sw OpenLIMS 276,55 € 1 276,55 € 

Supervízna podpora OpenLIMS 431,78 € 1 431,78 € 

Mesačná cena supervízie bez DPH     708,33 € 

Mesačná cena supervízie s 20% DPH     850,00 € 
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Fakturačné položky od 1.1.2024 
Jednotková 

cena 
počet 

Cena bez 

DPH 

Udržiavací poplatok za sw OpenLIMS 276,55 € 1 276,55 € 

Supervízna podpora OpenLIMS 356,57 € 1 356,57 € 

Mesačná cena supervízie bez DPH     633,12 € 

Mesačná cena supervízie s 20% DPH     759,74 € 

 

Fakturačné položky od 1.5.2024 
Jednotková 

cena 
počet 

Cena bez 

DPH 

Udržiavací poplatok za sw OpenLIMS 276,55 € 1 276,55 € 

Supervízna podpora OpenLIMS 118,49 € 1 118,49 € 

Mesačná cena supervízie bez DPH     395,04 € 

Mesačná cena supervízie s 20% DPH     474,05 € 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje v pravidelných obdobiach dojednaných v príslušnej zmluve k tomuto dodatku 
vyúčtovať takto dohodnutú supervíznu podporu upravenú o DPH vo výške sadzby stanovenej platnou 

právnou úpravou k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia a to vystavením faktúry - daňového dokladu.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje takto vyúčtovanú supervíznu podporu uhradiť podľa dojednania v príslušnej 

zmluve k tomuto dodatku.  

ČLÁNOK III – PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ DODATKU 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v CRZ. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú pristúpiť k uzavretiu dodatku tak, aby nadobudol účinnosť k 1.3.2023. 
V prípade, ak dôjde k zverejneniu dodatku po tejto lehote a tým nadobudne účinnosť po 1.3.2023, zmluvné 

strany sa dohodli a berú na vedomie, že pre prípad potreby zachovania kontinuity poskytovaných služieb 
a fakturácie s tým spojených, budú služby a fakturácie s tým spojené v čase od 1.3.2023 do nadobudnutia 

účinnosti tohto dodatku poskytnuté v plnom rozsahu a fakturované v zmysle čl. II tohto dodatku. 

ČLÁNOK IV – USTANOVENIA SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ 

1. Akékoľvek zmeny tohto dodatku musia byť spísané formou ďalších písomných dodatkov k príslušnej zmluve 

a musia byť podpísané osobami oprávnenými na takéto konanie.  

2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené týmto dodatkom a príslušnou zmluvou sa riadia 

režimom Obchodného zákonníka (zákon číslo 513/1991 Z.z. v platnom znení) a autorského zákona (zákon 

číslo 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení). 

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží každá zo 

zmluvných strán.  
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4. Zmluvné strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú podpismi osôb oprávnených na rokovanie zmluvných strán, že 

si dodatok riadne prečítali, je im známy význam jednotlivých ustanovení tohto dodatku, že tento dodatok 
uzatvárajú na základe svojej pravej a slobodnej vôle a ďalej vyhlasujú, že im k dátumu podpísania tohto 

dodatku nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by im mohli brániť v plnení záväzkov podľa tohto dodatku, 
tento dodatok urobiť neplatným alebo neúčinným, alebo zmariť jeho cieľ tak, ako ho v tomto dodatku 

spoločne deklarovali. 

 

Dátum: 28.2.2023 

 
                                                                   

Za dodávateľa:    ………..........……………….. 

 
 

 

 
 

 Za objednávateľa: ……….............……………….. 
                        Ing. Adrián Petrik                       Ing. Jozef Mikuš 

             konateľ a riaditeľ spoločnosti          riaditeľ polikliniky 
 

 

 
 

 
 

       

  


