DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej dňa 01.02.2010 medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami (ďalej len „Dodatok“)
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN / BIC:

Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7, 080 06, Ľubotice
31718922
OR Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 253/P
Ing. Martin Jaš, predseda predstavenstva
Ing. Matúš Murajda, člen predstavenstva
Tatra banka, a.s
SK08 1100 0000 0026 2272 8361

Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Registrácia:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN / BIC:

TransData s.r.o.
“(pred zmenou obchodného mena EMTest-SK s.r.o.)”
M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina
35 741 236
SK2020242763
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.
69536/L
Ing. Branislav Jurčišin, konateľ, Ing. Karol Gogolák, MBA, konateľ
Tatra banka, a.s.
SK42 1100 0000 0026 2519 0579 / TATRSKBX

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“).
Zmluvné strany uzavreli dňa 01.02.2010 Zmluvu o dielo, na základe ktorej Dodávateľ poskytuje
Objednávateľovi softvérovú podporu pre softvér, ktorý Objednávateľ používa pre zabezpečenie
osobnej dopravy v meste Prešov (ďalej len „Zmluva“).
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDOVNÝCH ZMENÁCH ZMLUVY:
I.

ZMENY ZMLUVY

1. Týmto Dodatkom sa ruší Výpoveď Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 01.02.2010 medzi TransData
s.r.o “(pred zmenou obchodného mena EMTest-SK s.r.o.)” a Dopravným podnikom mesta
Prešov, akciová spoločnosť zo dňa 17.05.2022.
2.

Predmetom tohto dodatku je zmena čl. III. odsek 1. Zmluvy a to nasledovne :
Cena za Služby je stanovená dohodou v zmysle zák. č. 18/1996 Zb. v znení noviel a predstavuje
1 000 EUR bez DPH mesačne (ďalej len „Cena“).

3.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom doplnení Zmluvy:
Článok III. sa dopĺňa o bod 6. nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že počas obdobia platnosti Zmluvy zvýšia každoročne cenu dohodnutú v
čl. III ods. 1 Zmluvy.
Cena na daný kalendárny rok bude zvýšená o mieru inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien
dosiahnutú v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok oproti cene za predchádzajúci
kalendárny rok tak, že do 3 % miery inflácie bude zvýšená cena vždy o príslušné % miery inflácie. Ak
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miera inflácie presiahne hranicu 3 %, zvýšenie ceny nad 3% bude predmetom vzájomnej písomnej
dohody zmluvných strán.
Cena do 3% miery inflácie bude zvýšená k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
dôjde k zverejneniu Potvrdenia o miere inflácie v SR vydaného Štatistickým úradom SR.
Ďalšie prípadné zvýšenie ceny bude účinné podľa účinnosti dohody zmluvných strán o zvýšení ceny
podľa tohto bodu.
Za základ pre zvýšenie ceny v každom roku sa použije cena platná v predchádzajúcom kalendárnom
roku (t. j. už prípadne zvýšená na základe indexácie).
II.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Všetky ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom zmenené alebo dotknuté, zostávajú
aj naďalej platné a účinné bezo zmeny.

2.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv vedenom Úradom vlády SR www.crz.gov.sk.

3.

Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú, že sú oprávnené tento Dodatok podpísať, že svoju vôľu
uzavrieť tento Dodatok prejavili slobodne, vážne a bez omylu a tento Dodatok nebol uzavretý v
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ho podpísali.

4.

Tento Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 (jeden)
rovnopis.

Za Dodávateľa:

Za Objednávateľa:

TransData s.r.o.

Dopravný podnik mesta prešov, akciová
spoločnosť

V Žiline, dňa _________

_____________________
Ing. Branislav Jurčišin
konateľ

_____________________
Ing. Karol Gogolák, MBA
konateľ

V Prešove, dňa _________

_____________________
Ing. Martin Jaš
predseda predstavenstva

_____________________
Ing. Matúš Murajda
člen predstavenstva
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