
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve 

na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých 

uzatvorený v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.   Nadobúdateľ: Obec Borčany 

      Sídlo a adresa:  Borčany 77, 956 36 Borčany 

      IČO: 31823050 

      DIČ: 2021074561 

      Zastúpený:  Ing. Jaroslav Kopčan, starosta 

      Email.:  obec@borcany.sk 

 

2.   Poskytovateľ: 3W Slovakia, s.r.o. 

      Sídlo a adresa: Melčice 589, 91305 Melčice Lieskové 

      IČO: 36746045 

      IČ DPH: SK2022355291 

      Zastúpený: Slavomír Ďurikovič, konateľ 

      Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  

      IBAN: SK29 7500 0000 0040 0610 9224 

      Oddiel: s.r.o. vložka č.:17582/R  

          

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve uzatvorenej  2.5.2007 

 v tomto znení: 

 

Článok II. 

 

Predmet dodatku 
 

1.1  Predmetom dodatku je úprava ceny Licencie na poskytnutie práva užívať digitálny 

archivačný systém zosnulých 

 

 

 

Článok III. 

 

Cena za licenciu 

 

2.1  Cena za Licenciu je 81,06 € bez DPH za rok.  Jej splatnosť je na základe vystavenej 

faktúry poskytovateľom a to do 15 dní odo dňa vystavenia faktúry.  
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Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1  Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali pri 

realizácii predmetu Dodatku, alebo plnení zmluvných podmienok. Žiadne informácie spojené 

s predmetom Dodatku nesmú byť poskytnuté tretej osobe. A to ani po skončení právneho 

vzťahu založeného Zmluvou. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé právnych následkov 

porušenia tejto povinnosti. 

 

3.2  Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text Dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a 

na znak súhlasu ho podpisujú. 

 

3.3  Dodatok je vyhotovený vo dvoch exemplároch, z ktorých po ich obojstrannom potvrdení 

si Poskytovateľ ponechá jedno vyhotovenie a Nadobúdateľ tiež jedno vyhotovenie. 

 

3.4  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami s 

výnimkou, ak zákon ustanovuje pre Nadobúdateľa povinné zverejnenie Zmluvy. Potom je 

Zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na určenom webovom sídle 

Nadobúdateľa v zmysle znenia § 47 a) ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v 

znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

          

 

 

 

  V Melčiciach Lieskovom                                       V Borčanoch 

  dňa  4.8.2022                                                          dňa ........................... 

 

  

           

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                         

 

 

 

        Za poskytovateľa                                                                     Za nadobúdateľa                                                                                  

Slavomír Ďurikovič,  konateľ                                              Ing. Jaroslav Kopčan, starosta 


