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Dodatok č. 2 
 
k zmluve o dielo  zo dňa 17.09.2019 (ďalej ako „Zmluva“), uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“)  

(ďalej len „Dodatok č. 2“) 

evidenčné č. Objednávateľa:   122-1000/105ZNH/2019 

evidenčné č. Zhotoviteľa:    SK-2019-Z185 

názov predmetu zmluvy:  Dodávka aktualizácií softvéru a podpora a údržba  

 

 

Čl. 1. Zmluvné strany 

 

Odberateľ       Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja  
sídlo     Jesenná 14, 080 05 Prešov 

štatutárny orgán   Ing. Marcel Horváth, riaditeľ  

IČO      37 936 859 

DIČ      2021775294    

IBAN      

právna forma                rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom 

Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien    

 a doplnení 

telefonický kontakt   +42154 7800 411 

emailový kontakt:    sucpsk@sucpsk.sk 

  (ďalej ako „Odberateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ  AUTOCONT s.r.o.      
sídlo          Krasovského 14, 851 01 Bratislava  

štatutárny orgán      Mario Háronik, konateľ 

IČO         36396222 

DIČ         2020105428 

IČ  DPH        SK2020105428 

bankové spojenie       

číslo účtu        
právna forma       spoločnosť s ručením obmedzeným 

  zapísaný v príslušnom registri                 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel : Sro,  

                                                            Vložka číslo : 130357/B 
 

 

(ďalej ako „Dodávateľ“) 

(spolu ako “Zmluvné strany“) 
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Čl. 2. Všeobecné ustanovenia 

1. Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. Odberateľa 122-1000/105ZNH/2019 a č. Dodávateľa SK-

2019-Z185 zo dňa 17.9.2019 (ďalej len „Zmluva“) s poukazom na čl. 8 bod 8.2 Zmluvy a z dôvodov predpokladaných 

§ 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, nakoľko z dôvodu rozšírenia počtu licencií sa pomerne zvýši aj cena aktualizácie softvéru.  

2. Dodatkom č. 2 sa zmenia aj prílohy k Zmluve. 

3. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že deklarovanými zmenami sa nemení charakter Zmluvy, nemá 

charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO.   

 

Čl. 3.  Predmet Dodatku č. 2 

1. Znenie ustanovenia článku 5 Cena plnenia a platobné podmienky bod 5.2 zmluvy, prvá tabuľka sa v plnom rozsahu 

vypúšťa a nahrádza nasledovnou tabuľkou:  

Cena za predmet zmluvy je nasledovná:  

V zmysle čl. 3.1. za aktualizáciu softvéru  

Predmet zmluvy 
Počet 

jednotiek 

Počet 

licencií 

jednotková 

cena 

aktualizácie v € 

bez DPH 

cena celkom v €  frekvencia úhrady 

aktualizácia softvéru 1 6 21,24 127,44 kvartálne 

DPH 20 %       25,49   

aktualizácia 

softvéru celkom v € 

s DPH 

     152,93   

 

2. Príloha č. 1 sa vypúšťa a nahrádza Prílohou č. 1 v znení Dodatku č. 2 

 

Popis Počet Jednotka Jedn. cena Cena celkom 

Licencie IS MAGMA HCM (vrátane 

všetkých modulov) aktívny používateľ 

6 licencia 750,00 4 500,00 € 

Licenčný poplatok za každých 100 

zamestnancov - celkom do 800 

zamestnancov 

7 100 zam. 350,00 2 450,00 € 

Celkom licencie IS MAGMA HCM bez 

DPH 

   6 950,00 € 

DPH 20 %    1 390,00 € 

Licencie IS MAGMA HCM s DPH    8 340,00 € 

 

Všetky ceny sú v EUR bez DPH  
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3. Príloha č. 2 sa vypúšťa a nahrádza Prílohou č. 2 v znení Dodatku č. 2 

 

 

Meno a priezvisko  mail kontakt 

Darina Rojová rojova.darina@sucpsk.sk 

Ivana Olejárová olejarova.ivana@sucpsk.sk 

Helena Fecková feckova.helena@sucpsk.sk 

Viera Bobáková bobakova.viera@sucpsk.sk 

Renáta Laclavíková laclavikova.renata@sucpsk.sk 

Gabriela Nemčíková nemcikova.gabriela@sucpsk.sk 

 

 

Čl. 4.  Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.  

2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť 

nadobúda podľa  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Odberateľa – www.sucpsk.sk. 

3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch majúcich platnosť originálu, z ktorých Obderateľ obdrží 3 rovnopisy 

a Dodávateľ 1 rovnopis.  

  

 

 

 

 

               

V Prešove, 30.03.2022 

za Odberateľa 

 

 

                             v.r. 

 V Poprade, 28.03.2022 

Za Dodávateľa: 

    

 

 

 

                                 v.r. 

 

 Ing. Marcel Horváth 

riaditeľ Správy a údržby ciest PSK 

 Mario Háronik 

konateľ spoločnosti 

 

       

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť 30.3.2022  

Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 31.3.2022   

Dodatok č. 2 bol zverejnený  30.3.2022 

http://www.sucpsk.sk/

