Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí licencie na používanie softwaru a o niektorých ďalších
dojednaniach č. 11/2015
ZMLUVNÉ STRANY
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Cardberg, s. r. o.
A. Bernoláka 1433/38,
034 01 Ružomberok
46 802 185
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57283/L
Pavol Floch, konateľ
Marek Švárny, konateľ
SK 2023591559
SK68 7500 0000 0040 1658 7238

/ďalej ako „Poskytovateľ“ alebo aj „ spoločnosť Cardberg“/
Nadobúdateľ:
Obchodné meno/Názov:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:

KOCR Severovýchod Slovenska
Námestie mieru 2, 08001 Prešov
42238536
Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR
25408/2012/3130 SCR
Michal Sýkora, predseda KOCR SVS
Prima banka Slovensko, a. s.
SK34 5600 0000 0025 2300 5002

/ďalej ako „Nadobúdateľ“/
/ Poskytovateľ a Nadobúdateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“/
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.3.2015 Zmluvu o poskytnutí licencie na
používanie softwaru a o niektorých ďalších dojednaniach č. 11/2015 (ďalej len ako
„Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa týmto dohodli na zmene bodu 11.3.1 Zmluvy tak, že znie
nasledovne:
11.3.1.

Táto Zmluva sa uzatvára do 31.12.2016 alebo do vyčerpania finančného
limitu 19 999,-EUR bez DPH, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností
nastane skôr.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom
nedotknuté ostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží dve (2) vyhotovenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nebola
žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok
neuzatvárali v tiesni ani v omyle, ani za inak nevýhodných podmienok; dodatok si
prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto dodatku
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, tento dodatok vlastnoručne podpísali.
V Prešove dňa 22.12.2015

V Prešove dňa 22.12.2015

Poskytovateľ:
Cardberg, s. r. o.

Nadobúdateľ:
KOCR Severovýchod
Slovenska

v.r.
_____________________________
Pavol Floch, konateľ

v.r.
_____________________________
Marek Švárny, konateľ

v.r.
_______________________________
Michal Sýkora
predseda KOCR SVS

