
DODATOK č. 3 

k Licenčnej zmluve č. U1451/2013 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ: 
Názov: MADE spol. s r. o. 
Sídlo: Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 
IČO/DIČ: 36041688 
Zápis do OR: Okresný súd v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka č.6451/S 
Banka: Tatrabanka, 2623481276/1100 
Telefón: 048/2861353 
E-mail: urbis@made.sk  
Zastúpený: Ing. Pavol Skočovský, konateľ spoločnosti 
 Lívia Rumpelová, na základe plnej moci 

1.2. Nadobúdateľ: 
Názov: Obec Oravce   
Sídlo: č.53, 976 33 Oravce 
IČO: 00313653 
Telefón: 048/4192257 
E-mail: obec@oravce.sk;anna.filipcova@oravce.sk 
Zastúpený: Anna Filipčová, starosta 

2. PREDMET DODATKU 
2.1. Zmluvné strany sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Licenčnej zmluvy č. U1451/2013 

(ďalej len ako Zmluva) dohodli na nasledovných zmenách. 

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 3 Cena a platobné podmienky bod 3.2. Zmluvy bude 
znieť: 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Systémovú podporu bude od 1. januára 2022         
vo výške 95 € vrátane DPH (deväťdesiatpäť eur) za kalendárny štvrťrok a od 1. januára 
2023 vo výške 115 € vrátane DPH (jednostopätnásť eur) za kalendárny štvrťrok. 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy - Konfigurácia informačného systému 
URBIS® sa nahrádza novou Prílohou č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. 

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny. 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Tento Dodatok k Zmluve je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných 
strán obdrží po jednom. 

3.2. Tento Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 

3.3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok k Zmluve pred jej podpísaním prečítali, 
s jeho obsahom súhlasia, a že bol uzavretý po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej 
a slobodnej vôle, čo potvrdzujú nižšie uvedenými podpismi. 

V Banskej Bystrici dňa 11.08.2021 V Oravciach dňa ............ 2021 
 
 
 
 
 
 …………………………………… …………………………………. 
 Poskytovateľ Nadobúdateľ 

Prílohy: 

Príloha č. 1 - Konfigurácia informačného systému URBIS® 


