
Dodatek č.2 
k Zmluve o poskytovaní služieb podpory, zmlen a rozvoja aplikačného programového vybavenia 

SPIN č.SPIN-3-2016-001 v znení jej Dodatku č. 1 ZO dňa 21.03.2019 

Poskytovater: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

(ďalej len „Dodatok") 

ZMLUVNÉ STRANY 

Obchodný register: 

štatutárny zástupca: 

Osoba oprávnená k rokovaniu: 
Primárny telefonický kontakt: 

(ďalej len „Poskytovater") 

a 

Odberatel': 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

štatutárny zástupca: 

Osoba oprávnená k rokovaniu: 
Primárny telefonický kontakt: 

(ďalej len „Odberateí") 

Asseco Solutions, a. s. 

Galvaniho 17 /B, 821 04 Bratislava 
00602311 
2020447990 
SLSP, a.s., IBAN:  
zapfsaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka č.81/B 

Ing. Edita Angyalová, podpredseda predstavenstva 

Ing. Marek Mésároš 
+421 2 206 77 111

Bratislavský samosprávny kraj 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
36063606 
2021608369 
IBAN: 
Zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 

RNDr. Ing. Marián Viskupič 
+421 2 482 64 200

(Odberater a Poskytovater spolu ďalej aj ako „ Zmluvné strany" resp. jednotlivo II Zmluvná strana") 
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1. Článok
1. Tento Dodatok sa uzatvára ako výsledek obchodného rokovania Zmluvných strán, pričom Predmetom

tohto Dodatku je poskytnutie zravy Odberaterovi Poskytovaterom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovater poskytne Odberatefovi jednorazovú zravu na rozsah služieb

uvedených v Zmluve poskytovaní služieb podpory, zmien a rozvoja aplikačného programového vybavenia
SPIN č.SPIN-3-2016-001 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 21.03.2019 poskytovanej v období od 22.03.2019
do 31.10.2019, a to vo výške 8.785,25 € bez DPH (slovom: Osemtisfcsedemstoosemdesiatpať Eur dvadsať
pať centov), čo predstavuje 10.542,30 € s DPH.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.

2. Článok
ZÁVEREČN� USTANOVENIA 

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskoršfch predpisov.

2. Tento Dodatek je možné meniť a dopÍňať len písemnými dodatkami a prílohami potvrdenými oprávne
nými zástupcami Zmluvných strán.

3. Tento Dodatek je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, každá zo zmluvných strán
obdrží jedno vyhotovenle.

4. Zmluvné strany si tento Oodatok prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim
porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že tento Dodatok neuzavreli
v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa: 
2 3 04. 2019 

2 9. 04. 2019 

Za Odberatera: 

Mgr. r·oui:14"'1.VI 

Za Poskytovatera: 
....----:---........- \ . )) "' I/\. .,,..\. - ·1' 
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predseda 
Bratislavský samosprávny kraj 

ng. Edita Angyalová 

podpredse�a predstavenstva 
Asseco Solutions, a.s. 
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