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Dodatok č. 1 k  
zmluve o poskytnutí užívacích práv  

uzatvorený podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení   
 
medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávate ľ: 

 Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát   
sídlo:  Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 
v zastúpení:  RNDr. Nadežda Machútová 
 ústredná riaditeľka SOI 
IČO: 17331927 
bank. spoj.: Štátna pokladnica  7000065105/8180 
                                                                                                                          (ďalej len „objednávateľ“) 

Dodávate ľ: 

Spoločnosť: S-EPI, s. r. o.  
Sídlo: Martina Rázusa 23A/8336,  010 01 Žilina  
právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3780/L 
v zastúpení: Gabriela Strašíková, výkonný riaditeľ 
IČO: 36014991 
DIČ:  2020100665 
IČ DPH:  SK 2020100665 
bank. spoj.: Tatrabanka a.s. 2629822019/1100 
    (ďalej len „dodávateľ“) 

dodatok č. 1 mení články v nasledovnom znení : 

Čl. IV 
 Cena služieb a platobné podmienky  

 
1. Cena služieb je zmluvnými stranami dohodnutá v EUR bez DPH podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách nasledovne: 
 

a) platené prístupy 
EPI Právny systém   15 ks     5 540,40 € 
EPI Obchodný vestník     6 ks        717,00 € 

b) testovacie prístupy 
EPI Právny systém   33 ks          33,00 € 
EPI Obchodný vestník     3 ks            3,00 € 
 

                                                                                     Cena spolu:          6 293,40  € bez DPH 
Cena spolu s DPH :  7 552,08 € ( slovom sedemtisícp äťstopä ťdesiatdva eur osem centov) 
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Čl. VII  
Všeobecné a závere čné ustanovenia 

 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie jedného roka od nadobudnutia účinnosti. 

Platnosť a účinnosť tejto zmluvy môžu zmluvné strany opakovane predlžovať vždy na obdobie 
jedného roka 

 
 
 
     Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. 
 
 
     Dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
 
     Dodatok k zmluve je vyhotovený v 4 rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých každá 
zmluvná strana dostane dva rovnopisy. 
 
 
 
 
 
 
 
V Žiline dňa ........................  V Bratislave dňa ........................ 
 
 
 
  
 Dodávateľ: Objednávateľ: 
 za S-EPI, spol. s r. o. za Slovenskú obchodnú inšpekciu 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
 Gabriela Strašíková RNDr. Nadežda Machútová 
  výkonná riaditeľka  ústredná riaditeľka SOI 


