
Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb č. 13/U/2020 zo dňa 02.11.2020

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi:

Objednávateľ: Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
sídlo: Školská 19, 921 01 Piešťany
štatutárny orgán: Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ
IČO: 36 232 700
IČ DPH: SK2020170031
Bankové spojenie:
IBAN:.'
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: Sro, vložka č.: 11528/T
(ďalej objednávatel')

a

Poskytovateľ: tnsoft s.r.o.
sídlo: Švermova 1630/30, 911 01 Trenčín
štatutárny orgán: Ján Sládek, konateľ
IČO: 47 002 956
DIČ: 2023702505
IČ DPH: SK2023702505
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel
Sro, vložka Č. 27662/R
(ďalej poskytovatel')

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí dodatku Č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb IT
Č. 13/U/2020 zo dňa 02.11.2020, ktorým sa zmluva mení a doplňa nasledovne:

1) v záhlaví zmluvy sa na strane Poskytovateľa doplňa IČ DPH, ktoré znie SK2023702505

2) v čl. V. zmluvy sa mení bod 5.1., ktorý po zmene znie:
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3) v čl. VI. zmluvy sa mení bod 6.1, ktorý po zmene znie:
Odmena za poskytnuté služby je vo výške 1450 € s DPH/mesiac (slovom
tisícštyristopäťdesiat eur s DPH).



Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb IT zo dňa 02.11.2020 zostávajú
nezmenené.

Tento dodatok Č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nadobúda 03.05.2021, po jej zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. 2 Občianskeho
zákonníka na webovom sídle mandanta.

Tento dodatok Č. 1 bol spísaný a uzavretý na základe slobodne, vážne, zrozumitel'ne a určite
prejavenej vôle zmluvných strán, ktoré na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne
podpísali.

Tento dodatok Č. 1 je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie.

Piešťany, 29. 04. 2021

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Školská 19, ~21 01 Piešťany

IČO: 36232700 IC DPH: SK2020170031
OR os Trnava, vl. č. 11528/1; odd. Sro

. -2- "
I/i '.

Ing. Vilia Hubinský, CSc.
onateľ

Jan S a e
konateľ


