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Dodatok č.2   
  k Zmluve o aktualizácii dát katastra 

(ďalej len „Zmluva“)   

                                                  číslo Zmluvy poskytovateľa:  AD/2221/01/2012 
         číslo Zmluvy nadobúdateľa:............................ 

 
Článok 1 

 Zmluvné strany 

 
Poskytovateľ 
 
Organizácia :     TOPSET Solutions s.r.o. 
       Adresa   :      Hollého 2366/25B,  900 31 STUPAVA 
V zastúpení  :      štatutárny zástupca: Ing. Ján Vlček, konateľ 
                                  obchodné záležitosti: Ing. Rastislav Vlček, konateľ 
Bank. spoj.   :      Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava 
                            IBAN SK64 0900 0000 0050 3590 7887 
IČO               :      46919805 
DIČ        :      2023645162 
IČ DPH         :      SK2023645162 
Registrácia : OR Okresného súdu Bratislava I 
   Odd.: s.r.o, Vložka č.: 85599/B 
tel.         :   02/65459 251   
email            :       obchod@topset.sk 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
    
Nadobúdateľ 
 
Organizácia :       Obec Stráne pod Tatrami 
Adresa           :     Obecný úrad, Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Stráne pod Tatrami 
V zastúpení   :      štatutárny zástupca: Rastislav Sloveňák, starosta 
IČO                :     00326593 
DIČ               : 2020697305 
IČ DPH : neplatiteľ DPH 
tel.:  : 052 /4522 912 
email           : obec@stranepodtatrami.sk 
    
(ďalej len „Nadobúdateľ“) 
  

Článok 2 
 Predmet dodatku 

Predmetom tohoto dodatku k Zmluve  je zmena  a doplnenie  ods. 2.2 Čl. 2 a ods. 4.1 Čl. 4 Zmluvy v zmysle 
nižšie uvedeného: 

2.1  Znenie ods. 2.2 Čl. 2 Predmet zmluvy sa mení a dopĺňa takto: 

2.2 Objednávateľ bude poskytovatel'ovi vykonávať aktualizáciu dát v zmysle znenia tejto zmluvy pre: 

a) Katastrálne územie Stráne pod Tatrami, číslo k.ú. 858803, 

b) Katastrálne územie Tatranská Lomnica, číslo k.ú. 862568. 
  
2.2 Znenie ods. 4.1 Čl. 4 Servisný poplatok  sa v druhom  odstavci mení a dopľňa takto: 
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 „Servisný poplatok“  (na 12 kalendárnych mesiacov) za aktualizáciu dát  do programu WinCITY Kataster je  
od roku 2021 vrátane: 
 
 

  Jedno katastrálne územie č. k.ú 858803...............................24,00 € bez DPH (28,80 € s DPH) 
  Druhé katastrálne územie č. k.ú 862568...............................24,00 € bez DPH (28,80 € s DPH) 
          

2.3  Ostatné ustanovenia Zmluvy  zostávajú  v platnosti tak, ako boli dohodnuté. 

Článok 3 
 Platnosť a účinnosť dodatku 

3.1 Tento dodatok k Zmluve  nadobudne platnosť dňom podpisu oboma  zmluvnými stranami a účinnosť 
podľa ustanovenia §47a), ods. 1  zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v nasledujúci deň po dni 
zverejnenia Zmluvy na webovom sídle Nadobúdateľa. 

Článok 4 
 Ostatné ustanovenia 

4.1 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pozorne prečítali,  jeho text im je zrozumiteľný, jeho 
význam zrejmý a určitý. Dodatok je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, nebol uzavretý pod nátlakom 
ani v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi  
vlastnoručnými podpismi. 

4.2 Dodatok  je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, z ktorých po ich obojstrannom potvrdení si Poskytovateľ 
ponechá jedno vyhotovenie a Nadobúdateľ si ponechá  tiež jedno vyhotovenie. 

 

 

     Stupava, dňa  25.08.2021                                         Stráne pod Tatrami,  dňa........... 

                                                       

 

 

    .......................................                                              ................................................. 
           Ing. Ján Vlček                                 Rastislav Sloveňák 
                konateľ                                    starosta obce              
       Za  Poskytovateľa                                                                           Za  Nadobúdateľa 
 
 

 
 

Potvrdenie  o zverejnení  Dodatku č.1 
 
 
Potvrdzujem týmto, že  dodatok  k Zmluve bol zverejnený v zmysle znenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

(Občiansky zákonník) dňa ...................................... na webovom sídle Nadobúdateľa: 

 

www.............................................. 

                                      

                                                    .........................................  
                                               
                                                                                          Za Nadobúdateľa 


