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Dodatok č.08/20|1
kzmluve č.241064 o dodaníaptikačnýchprogramov' poskytnutí uŽívacíchpráva vykonávaní záručného

servtsu' uzatvorenei dňa 23,07 .2004.

ZmIuvné strany

Názov :

Sídlo .

á 'Ďratutarny organ ..
rco;
Bankové spojenie :
Číslo účtu:

a

Názov:
Sídlo :
V zasnipení :
rco;
DIČ ..
tČ opn:
Bankové spojenie ..
Číslo účtu :
Registrácia :

sLoVENsxÁ sravEBNÁ INŠPEKCIA
Lamačská cesta 8
811 04 Brat is lava
Ing' Rudolf Kovačka. riaditeť
30 794 021
Štátna pokladnica
7 000 404 453 / 8180

( d'alej len ,,odberatel"' )

Q - BG spol. s r.o.
Pod Lipovym 13, 841 07 Bratislava
Ing. Jozef Da|Žuffo
31 393 004
2020347241
sK2020347241
VÚB Bratis|ava - DNV
551 60 48 032 / 0200
Zápisv oR os Bratislava l, oddiel: Sro, V|oŽka č.: 8755/8
( d'alej |en ,'dodávate|".)

uzatvárajú v súlade s článkom VIII. ods.
aplikačných programov' poskýnutí uživacich
zm|uvnými stranami dňa 23.07.2004 (dh|ej
ustanovenia zmlwy menia nasledovne.

C|ánok I. sa mení prrný odstavec:

,'Predmetom zmluvy je poskytnutie užívacích práv avykonávaníe záručnélro servisu k
P':g'u.'o| na. prepojenie ekonomického informačného systému Q-soft s informačným
Státnej pokladnice pre import dávkoqých platobných príkazoí odberatel'a do 3l. |2.2012.*

C|ánok IV. ods. 2 sa dopÍňa o novú Vetu V tomto znení:

- ,,odberatel'pripočíta^k fakturovanej cene bez DPH prís|ušnú DPH v percentnej sadzbe ustanovenejp|atným právnym predpisom v čase fakturácie...

Čunot VI. ods. 1 sa mení:

l a č|ánkom VI. ods. l zm|uvy ě. 241064 o dodaní
práv avykonávaní záručného servisu, uzatvorenej medzi
len ,,zmluva'') Dodatok č. 08/20l l, ktoým sa niektoré

apIikačným
systémom



Zmluvné shany sa dohodli na uživacom poplatku za predmet zmluvy a na podmienkach
vykonávania pozáručného servisu rykonávanom do 3 1.1 2.2012 nasledovne :

a) cena, zL užívací poplatok vrátane DPH je vo výške:

RoZHRAME INF.oRMačNÉuo sYsTÉMU ŠrÁrNr.r PoKLADNICE (Q-RŠP)
- Z progÍamu FINANČNÁ EVIDENCIA (Q-FE) ......... 767,- EUR

Cena plnenia bez DPH :

DPH 20 oÁ:
. 767,00 E{IR

. 153,40 EUR

b) odberateť uhradí faktúru v lehote splatrrosti, t.1. do 14 dní od jej doručenia.

Čtánot< VIII. zmluvy sa dopÍňa o nový ods. 5 v tomto zneni:

,,5. Tento dodatok ě'08l201l nadobúda platnosť dňom jeho podpísania znluvn1imi stranami a
účinnosť po dni zverejnenia. Je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, po dva pre každtt zmluvnú
stranu."

ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené v platrrosti.

T Bratislave. dňa

za odberate, .t
Ing. Rudolf Kovačka, riaditel
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