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DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

PRÁVA NA VYUŽÍVANIE APLIKÁCIÍ  
uzatvorený  podľa ust. § 40 a násl. zákona č. 618/2003 Z.z, o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v platnom znení 
 

1 Z M L U V N É  S T R A N Y    
 

1.1 UŽÍVATEĽ  
Organizácia:  Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. 
Adresa:  Muránska Huta, časť Predná Hora č.126, 049 01 Muráň 
Menom ktorého koná:  MUDr. Oleg Martinove, riaditeľ 
IČO:  37954920 
Bankové spojenie, č. ú.:    Všeobecná úverová banka, a. s. 

IBAN 
BIC 

55237582/0200 
SK80 0200 0000 0000 5523 7582 
SUBASKBX 

Pridelené číslo 
zákazníka:  

14828 

(ďalej v tejto zmluve len „Užívateľ“) 
 

1.2 POSKYTOVATEĽ  
Organizácia:  Vema, s. r. o.  
Adresa:  Plynárenská 7/C, 821 09  Bratislava 
Menom ktorého koná:  Ing. Peter Vilem, riaditeľ 
IČO:  31355374 

Zapísaná: 
Okresným súdom Bratislava I., Oddiel:  Sro, Vložka 
č. 5495/B 

Bankové spojenie, č. ú.: Všeobecná úverová banka, a. s.   

IBAN 
BIC 

3604642112/0200 
SK30 0200 0000 0036 0464 2112 
SUBASKBX 
 

(ďalej v tejto zmluve len „Poskytovateľ“) 
 
 

Obe zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení pôvodnej zmluvy v nasledovnom rozsahu. 
 
 
Mení a dopĺňa sa článok 3. Cena 
  
Mení sa článok 3.3, ktorý teraz znie: 
3.3 Cena predmetu zmluvy uvedená v odst. 2.2 tejto zmluvy k 3.2.2020 sa stanoví dohodou 

zmluvných strán podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Zb., o cenách, v znení neskorších 
predpisov, na  

3903,60  € 
(slovom: tritisícdeväťstotri a 60/100 eur) 

za každý ďalší rok využívania aplikácií Užívateľom.  
 
Dopĺňa sa bod 3.5. v rozsahu: 
3.5. Každá zmena ceny za predmet zmluvy uvedená v článku 3 Cena, bode 3.3. je možná len na 

základe zmeny rozsahu predmetu zmluvy v zmysle článku 2. Predmet zmluvy, bodu 2.3. 
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alebo zmeny zmluvne dohodnutej ceny z dôvodu uvedeného v článku 3. Cena, bodu 3.4. 
Každá takáto zmena musí byť odsúhlasená predchádzajúcim písomným súhlasom oboch 
zmluvných strán formou dodatku k zmluve. 

 
 

 
Ostatné náležitosti pôvodne dohodnutej zmluvy ostávajú nezmenené. 
Zmluvné strany tohto dodatku k  zmluve prehlasujú, že sa riadne oboznámili s jeho obsahom, ktorý 
zodpovedá ich pravej a slobodnej vôli, vykonanej nie v tiesni, či za inak nápadne nevýhodných 
podmienok a na dôkaz tohto pripájajú vlastnoručné podpisy:   
 

 
 

Predná Hora,  dňa: 6.3.2020     Bratislava, dňa: 5.3.2020 
 
 
 

Užívateľ  
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. 

Poskytovateľ  
Vema, s. r. o. 

 

      

MUDr. Oleg Martinove Ing. Peter Vilem  
riaditeľ  riaditeľ 

 
 


