
·- SOFTIP, a.s„ divízia ESS Stupeň dôvernosti Chránené 

Dodatok č. l k zmluve č. 1202H446 uzavretej dňa 3.7.2003 

SOFTIP, a. s. 
so sídlom Krasovského 14, 

851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka 

IČO: 

IČ DPH 

36 785 S 12 

SK2022390942 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 

vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, 
vložka 4151/B 
Bankové spojenie. Tatra banka, a.s. 

č. účtu (IBAN} pre platby v EUR SK09 1100 0000 
0026 2713 0203 
č. účtu (IBAN) pre platby v CZK· SK66 1100 0000 
0028 2400 0862 

SWIFT /BIC TATRSKBX 

Konajúca Ing. Dušan Guldan, predseda 
predstavenstva 

(ďalej len "Dodávate!") 

Číslo zmluvy. 1202H446 

ÚČEL A PREDMET DODATKU 

a štatistický úrad Slovenskej republiky 
so sídlom Bratislava, Miletičova 3, 
PSČ· 824 67 

IČO· 

IČ DPH 

00166197 

SK2020830218 

Bankové spojenie· Štátna pokladnica 

č. účtu (lBAN) SK46 8180 0000 0070 0007 2444 

Konajúca. Ing. Alexander Ballek, predseda 
štatistického úradu Slovenskej republiky 

(ďalej len "Odberatel") 

Číslo zmluvy: 

1.1 úcelom tohto dodatku je ukončenie poskytovania služieb podpory k APV SOFTIP Packet podľa ods. 2.1 zmluvy 
c. 1202H446 uzavretej zmluvným, stranami dňa 03.07.2003 (ďalej len „Zmluva") k APV, uvedenému v ods. 
1.1.1 tohto dodatku, a to s účinnosť ou k 30.06.2020. 

1.1.1 Zmluvné strany sa dohodli na zániku záväzku dodávateľa poskytovať odberateľovi služby uvedené 
v ods. 1. 1 tohto dodatku k nasledovnému aplikačnému programovému vybaveniu 

P_IMR 

a to k dátumu uvedenému v ods. 1.1 tohto dodatku. 

2 ZVLÁŠTNE USTANOVENIA 

2.1 Ukončenlm poskytovania sl užieb pod la tohto dodatku odberateľ stráca právo používať nové verzie 
predmetného aplikačného programového vybavenia, vydané po dátume, ku ktorému bolo týmto dodatkom 
ukončené poskytovanie tu špecifikovaných služieb. 

2.2 Dodávateľ nezodpovedá za správnosť spracovania údajov v súlade s právnymi predpismi ani za prípadné 
škody, ktoré odberateľovi vzniknú, ak bude pokračovať v spracovávaní údaj ovej základne verziou aplikačného 
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programového vybavenia, špecifikovaného v ods. 1. 1.1 tohto dodatku, vydanou pred dátumom, ku ktorému 
bolo týmto dodatkom ukončené poskytovanie služfeb (tzn. verziou legislatívne neaktuálnou). 

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Tento dodatok nadobúda učinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3.2 Ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú účinné v doterajšom znení. 

3.3 Tento dodatok je uzatvoreny v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých Dodávateľ dostane jeden (1 ). 

3.4 Po prečítaní dodatku, na znak súhlasu s Jeho obsahom. bol tento podpísaný zmluvným stranami. 

/ 

Dodávateľ 

V Bratislave, dňa 29.6 .2020 

SOFTIP, a.s. / 
Ing. Dušan G!,lldan 

/ · 

- - -- - :? 2 

Odberateľ 

v Bratislave, dňa &-i. X . .lo.R:c, 

štatisticky úrad Slovenskej republiky 

lng...,Q,lexander Ballek 
\ ' . . 

..... 

....... 


