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1. ZĺtĺluvľĺÉ STRANY
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MADE spols r.o.
Hurbanova 14A,974 01 Banská Bystrica
36041688
okresný súd v Banskej Bystrici odd. Sro, vloŽka č.6451/s
Tatrabanka, 2623481 27 6 I 1 1 00
048/2861353
urbis@made.sk
lng. Pavol Skočovský, konateľ spoločnosti
Lívia Rumpelová, na základe plnej moci

Obec Miloslavov
č. 181 ,900 42 Miloslavov
00304948
0917t888404
rozpocet@miloslavov.sk
Milan Bad'anský, starosta

2. PReouer Dooeľxu
2.1. Zmluvné strany sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Licenčnej zmluvy ć. U2185l2017

(d'alej len ako Zmluva) dohodli na nasledovných zmenách.
2.2' Zmluvné strany sa dohodli, Že ělánok 3 Cena a platobné podmienky body 3.1 . a3.2. Zmluvy

budú znieť:

3.1 Zmluvné strany sa dohodli' Že cena za Program je 1089 € vĺátane DPH
(jedentĺsícosemdesiatdeväť eur).

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, Že cena za Systémovú podporu je 275 € vrátane DPH
(dvestosedemdesiatpäť eur) za kalendárny štvrťrok.

2.3' Zmluvn_é strany sa dohodli, Že Príloha ě' 1 Zmluvy - Konfigurácia informaěného systému
URBls@ sa nahrádza novou Prĺlohou ě. 1, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tohto Dodatku'

2'4' Zmluvné strany sa dohodli, Že ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny'

3. ZÁvenecľÉ usľlľĺoVENlA
3.1. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktoých kaŻdá zo zmluvných

strán obdżí po jednom.

3.2' Tento Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

3.3. Zmluvné strany prehlasujú, Že si tento Dodatok k Zmluve pred jej podpísanĺm prečítali,
s jeho obsahom sÚhlasia, a Že bol uzavretý po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej
a slobodnejvÔle, čo potvrdzujÚ niŽšie uvedenými podpismi.

V Banskej Bystrici on" .8t'.9l; zoĺ\E V Miloslavove dňa AłA,.' zolĺ

Názov:
Sĺdlo:
lČonlČ:
Zápis do oR:
Banka:
Telefin:
E-mail:
Zastúpený:

1.2. NadobÚdatel':
Názov:
Sídlo:
tco:
Telefón:
E-mail:
Zastúpený:
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