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Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve č. 30217083                              

uzavretej dňa 25.7.2017 

SOFTIP, a. s. 

so sídlom Krasovského 14, 

851 01  Bratislava - mestská časť Petržalka 

a Výskumný ústav detskej psychológie  

a patopsychológie  

so sídlom Cyprichova 42 

831 05 Bratislava - mestská časť Rača  

IČO: 36 785 512  IČO: 00681385 

IČ DPH: SK2022390942  DIČ: 2020796415 

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri 

vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, 

vložka 4151/B 

 IČ DPH:      SK2020796415 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  

č. účtu (IBAN):  

SWIFT/BIC: TATRSKBX 

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

č. účtu (IBAN):  

SWIFT/BIC: SPSRSKBA 

 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

č. účtu (IBAN):  

účet Národného projektu „Štandardy“ 

SWIFT/BIC: SPSRSKBA 

 

Konajúci: Ing. Radovan Bálent  

člen predstavenstva 

 Konajúca:  Mgr. Janette Motlová  

riaditeľka 

(ďalej len “Poskytovateľ“)  (ďalej len “Nadobúdateľ“) 

 

uzavreli tento Dodatok č. 2 ku zmluve č. 30217083 

v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „obchodný zákonník“) a zákona č. 185/2015  Z. z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 

zákon), v znení neskorších predpisov  (ďalej len “Dodatok”) 

 

Zmluvné strany, vedomé si svojich záväzkov v tomto Dodatku obsiahnutých a s úmyslom byť týmto Dodatkom viazané, dohodli sa 

na nasledujúcom znení Dodatku: 

1 ÚČEL DODATKU 

1.1 Účelom tohto Dodatku je aktualizácia identifikačných údajov Nadobúdateľa uvedených v licenčnej zmluve 

č. 30217083 uzavretej zmluvnými stranami dňa 25.7.2017 o účet Národného projektu „Štandardy“,  

1.2 Dodatok je vypracovaný na žiadosť Nadobúdateľa. 

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

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

2.3 Tento Dodatok predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tohto Dodatku a nahrádza všetky 

predchádzajúce dohody zmluvných strán, ústne či písomné. 

2.4 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom sa riadia Zmluvou a právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. 
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2.5 Tento Dodatok je uzatvorený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany dostanú jeden (1). 

 

Strany prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, že s jeho obsahom súhlasia a na dôkaz toho k nemu                   

pripojujú svoje podpisy. 

 

 

Poskytovateľ  Nadobúdateľ 

V Banskej Bystrici, dňa                2021  V Bratislave, dňa                 2021 

SOFTIP, a.s. 

 

 

 

Ing. Radovan Bálent 

člen predstavenstva 

           Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie 

 

 

 

Mgr. Janette Motlová 

riadteľka 

 


