
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve 

na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých 

uzatvorený v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.   Nadobúdateľ: Obec Nadlice 

      Sídlo a adresa: Nadlice 39, 95632 Nadlice 

      IČO: 00310786 

      DIČ: 2021277995 

      Zastúpený: Július Paulička, starosta obce  

      Email.:  ocunadlice@atlas.sk 

                     

  

2.   Poskytovateľ: 3W Slovakia, s.r.o. 

      Sídlo a adresa: Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín 

      IČO: 36746045 

      IČ DPH: SK2022355291 

      Zastúpený: Slavomír Ďurikovič, konateľ 

      Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  

      IBAN: SK29 7500 0000 0040 0610 9224 

      Oddiel: s.r.o. vložka č.:17582/R  

          

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve uzatvorenej 1.5.2008 

 v tomto znení: 

 

Článok II. 

 

Predmet dodatku 
 

1.1  Predmetom dodatku je spustenie funkcie Archivácia fotodokumentácie. Po jej spustení 

poskytovateľ garantuje archivovanie fotografickej dokumentácie vykopaných hrobov 

najmenej do uplynutia tlecej doby – na základe zákona 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. 

 

 

Článok III. 

 

Cena za archiváciu fotodokumentácie 

 

2.1  Cena za archiváciu fotodokumentácie je 14,50 € bez DPH za rok.  Jej splatnosť je na              

základe vystavenej faktúry poskytovateľom a to do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.  

 

 

https://www.virtualnycintorin.sk/novinky/15
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/92792/1/2/ASPI%253A/131/2010%20Z.z.


 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

3.1  Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získali pri 

realizácii predmetu Dodatku, alebo plnení zmluvných podmienok. Žiadne informácie spojené 

s predmetom Dodatku nesmú byť poskytnuté tretej osobe. A to ani po skončení právneho 

vzťahu založeného Zmluvou. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé právnych následkov 

porušenia tejto povinnosti. 

 

3.2  Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text Dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a 

na znak súhlasu ho podpisujú. 

 

3.3  Dodatok je vyhotovený vo dvoch exemplároch, z ktorých po ich obojstrannom potvrdení 

si Poskytovateľ ponechá jedno vyhotovenie a Nadobúdateľ tiež jedno vyhotovenie. 

 

 

 

 

  

          V Nadliciach, dňa 21.4.2020                                        V Trenčíne dňa  21.4.2020 

  

           

                                                                                                    
 

 

                  Za nadobúdateľa                                    Za poskytovateľa                                                                                        

            Július Paulička, starosta                                        Slavomír Ďurikovič,  konateľ 

                                                                                                                                                                                                                                                                             


