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                 Dodatok č. 3                

k licenčnej zmluve číslo  IC0434 zo dňa 1.12.2004 
(ďalej len "dodatok") 

 

 

 

1. Zhotoviteľ: ICP  Integrated Computer Programs, s r.o. 

Sídlo:  Dolné Rudiny 1,  010 01 Žilina 

Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Fábik, riaditeľ 

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, podľa výpisu z OR 

vedeného Okresným súdom v Žiline; oddiel: Sro, vložka číslo: 

1226/L 

  

Bankové spojenie : Ľudová banka, a.s., pobočka Žilina 

Číslo účtu : 4260070302/3100 

IČO  : 31587411 

DIČ : 2020448991 

IČ-DPH : SK2020448991 

Telefón : 041 7631 355 

Fax : 041 7631357 

E-mail : lfabik@icp.sk 

 

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa vo veciach  

technických a zmluvných  : Ing. Ľubomír Fábik, 

 

(ďalej len“ zhotoviteľ“) 

 

2. Objednávateľ:  

Sídlo: 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 

Zastúpený: Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ SC KSK 

Právna forma: Príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom  

Bankové spojenie            : Štátna pokladnica    

číslo účtu             : 7000409705/8180 

IČO              : 35555777 

DIČ                                        : 2021772544 

Telefón             : 055/7894931 

E-mail              : sekretariat@scksk.sk 
 

 (ďalej len „objednávateľ “) 
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa vo veciach technických a zmluvných: 
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Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy v zmysle článku 12 odstavec 2 

pôvodnej zmluvy:   

 

I. 
 

 

Článok 3  -  Cena za splnenie predmetu zmluvy podľa článku 2 bod 1 písmeno a),  

platobné podmienky   

 

bod 1  - veta:  „Cena za ročnú technickú podpora (support) činí  974,40 EUR bez 

DPH (1 169,28 EUR s DPH)“   sa nahrádza novým znením: 

 

Z dôvodu migrácie procesorovej licencie ORACLE z edície ORACLE SE One  na edíciu 

ORACLE SE2  sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách: 

 

a)  obdobie pre ročnú technickú podporu sa mení z dátumového intervalu  

     29.2.2017 -  27.2.2018 na  interval  16.3.2017 - 15.3.2018, 

b)  cena za ročnú technickú podporu databázy ORACLE SE2  činí  1 244,00 € bez DPH,    

     DPH  (1 492,80 EUR s DPH)“.    

c)  nespotrebovaná technická podpora za obdobie od 16.3.2017  - 27.2.2018, v ktorom sa       

     prekrýva nový interval s už zaplateným starým dátumovým intervalom činí  929,02 €   

     bez DPH. Po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku vystaví zhotoviteľ  objednávateľovi     

     faktúru za ročnú technickú podporu na nový dátumový interval.  Súčasne s faktúrou  

     zašle objednávateľovi dobropis, ktorým objednávateľovi vráti sumu za nespotrebovanú  

     technickú podporu z poslednej zaplatenej faktúry v uvedenej  výške.  

 

 

II. 
 

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú týmto dodatkom nezmenené. 
Dodatok je vyhotovený v troch origináloch, z toho dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre 

zhotoviteľa. 

 

 

 

 

Žilina, dňa 18.1.2018        Košice, dňa: 18.1.2018      

  

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

 

 

 

............................................................... 

Ing. Ľubomír Fábik 

riaditeľ  

ICP  Integrated Computers Programs, s. r.o. 

 

 

 

.................................................................... 

                    Ing. Zoltán Bartoš,    
                riaditeľ         

 Správy ciest Košického samosprávneho kraja 

 
  

 

 

Odtlačok pečiatky 

 

 

Odtlačok pečiatky 

   


