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Dodatokč. 2
k zmluve Č. ~2012-O1-12jv1
Zmluva O správe a servise počítačovej techniky a pr(slušenstva (ďalej len „Zmluva“)
Znen/e „Zmluvy~ a znenie dodatkov k ne] medzi nižšie uvedeným poskytovatel‘om

8

objednávateľom

Poskytovatel‘
Organizácla
Adresa sídla
Vzastúpenf

‚co
DIČ
iČ DPH
Registráda
email
ObJednávateľ
Organ,~áda
Adresa sídla
Vzastúpení

ičo
DIČ
IČ DPH
ema/I

Solutions s.r.o.
Hollého Č. 2366/25B, 900 31 STUPAVA
Ing. Ján Vlček, konatel‘

TOPSET

46919805
2023645162

SK2023645162
OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka Č. 85599/B
vlcek@topset.sk
Obec LOZORNO
Obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
p. Ľubomír Húbek, starosta
00304905
2020643669
neplatiteľ DPH
starosta@lozorno.sk

sa mení takto:
1) Článok 8 Doba trvania zmluvy, zánik zmluvy sav ods. 8.1 mení takto:
8.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2015. Ak nebude do tohoto termínu uzatvorený

dodatok k tejto zmluve, ktorým sa predÍži platnosť zmluvy o ďalšie dohodnuté obdobie, potom
sa táto zmluva bude d‘alej považovať za zmluvu uzavretú na dobu neurčitú s výpovednou
lehotou dva mesiace Od začiatku mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bala výpoved‘
doručená poskytovateľovi. Ukončením zmluvného vzťahu nie sú dotknuté prípadné finančně
pohľadávky zmluvných strán vyplývajúce z plnenia zmluvných povinností.
2) Ostatné ustanovenia článku 8 a celej „Zmluvy“ a predchádzajúceho Dodatku č.1 zostávajú
nezmenené.
3) Tento dodatok ku zmluve je vyhotovený vo dvoch origináloch, z ktorých si po jednom vyhotovení
ponechajú poskytovatel‘ a objednávateľ.
4) Dadatok nadobudne platnosť a účinnosť po jeho podpise obidvomi zmluvnými stranami na druhý
deň po jeho zverejnení v zmysle znenia ~47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znenĺ
neskoršich predpisov.
V Stupave dňa 30.12.2013
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Húb
asta
jednávatel‘a
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Potvrdenie O zverejnenf Dodatku Č.2 k „Zmluve“
Potvrdzujem týmto, že Dodatok Č.2, ktorým sa mení a dopľňa „Zmluva“ Č. tz2012-O1-12jv1 bol
zverejnený v zmysle znenia ~ 47a zákona č. 40/1964 Zb. ObČiansky zákonník v znení neskorších
predpisov na webovom sídle nadobúdateľa:

www.lozorno.sk dňa

12. 2o7—t

