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DoDAToK č.3
k Znrluve o ĺlielo č. l I8/2008/Z()D}I/PN zo tlňa ĺt..ĺ.2008 r'znení ĺlodntkov

uzatvorený nredzi zlnluvnýrni stľanami

Zhotĺlr'itel': HoUR, spol. s r.o.

Sídlo: M' R. ŠtefáIrika 83ó,33

010 0t Zilina
V mene kt. Ing. Milan Uľbarrík
koná: korratel'

IBAN: SK8209000000000076567126
BIC kód: CIIBASKBX
lČo: 31586163
lČ npH: SK2020448969

podľa$4ZákonaoDPH
Zapísaný v obchodnom registri okľesného
súdu

Žilinav odd.: Sro vo Vložke číslo: ll82/L
d'alej len "zhotovitel''

objednávatel':
Sídlo:

V mene kt.
koná:
TBAN:
BIC kóĺl:
lČo:
DIč:

Mesto Sal'a

Nám. Sv. Trojice 7

927 15 Šaľa
Mgľ. Jozef Belický
pľimátor mesta

0030ó 1 85

202t024A49

d'alej len "objednávatel'''

..zhotoviteľ a objednávatel' spolu ďalej ako ..zmluvné strany" alebo jeclnotlivo ako ..zmluvná
strana"

2

I

Čl. l.
Úvoĺlné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvoľili 8.4.2008 Zmluvu o dielo č. l l8/2008/ZODH/PN, predmetom ktorej
je poskytnutie licencie na pľogramové vybavenie HUMAN (ďalej len ..zmluva"). Následne
zmluvné stľany uzatvoľili l7.06.2008 Dodatok č. l a09'0ó'2014 Dodatok č.2. ktoqí/mi boli
dopĺňane a rozširované funkcionality licencie'
Vzhl'adom k zvýšeniu počtu zamestnancov objednávatel'a sa zmluvné stľany dohodti na
uzatvorení Dodatku č' 3 (ďalej lerr ..dodatok").

cl. tt.
Predmet ĺlodatku

v Čtĺnľu 1. sa boĺl l.l dopÍňa o nový bod 1.l.l, ktory znie:
l.l.1 Týmto dodatkom zhotoviteľ rozširuje objednávatel'ovi licerrciu na pľogramové
vybavenie HUMAN, a to nasledovne:

a) pľogľamové vybavenie FIUMAN, verzia HUMAN Klasik v rozsahu modulov
Personálne údaje, Spracovanie miezd' štandaľdné riešenie, monoverzia' ĺlo 400
aktívnych osobných čisel (rnaximálny počet osobných čísel, ktoľe sa spracovávajú v
danom mesiaci), na 2 PC (ďalej..HUMAN Klasik..):

b) pľogľarrrové vybavenie HUMAN, veľzia HUMAN Časový manaŽér v ľozsahu
modulov Spracovanie dochádzky a Plánovanie docháĺlzky. štandarclne riešenie.
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2.

1

monoveľZia, clo 80 aktír'nyclr osobnýoh čĺsel, na 5 PC (d'alcj ..HUMAN Casový
manaŽer");

(spoločrre d'alej ..pľogľamové vybavenie").

Poskytnutie licencie k ľozšírenemu pľogÍamovému vybaveniu podl'a tolrto dodatku nastáva
dňorn nadĺlbudnutia účinnosti Dodatku č. 3.

v Článku l. sa vypúšt'a zneniebo<lu l..ĺ a nahrádza sa nasleclovným znením:
l.4 Servis' vývoj progratnového vybavenia, Zmena údajov adát, úpravy a tvorba makieľ

podl'a poŽiadaviek objednávatel'a v systeme HUMAN v'pisomne špecil'tkĺlvanom
a záv äzne dohodnutoln rozsahu.

v Článku 2. sa vypúšt'a znenie bodu 2.2.3 a nahľáĺlza sa nastedovným znenĺm:
2.2.3 Legislatĺvne aktualizované verzie pľogramového vybavenia (upĺtate) zhotovitel'uveľejni

na svojej internetovej stľánke https:,','sen'icedesk.hour.sk. Zhotovitel' je povinný
upovedomit' objednávateľa o uverejnení update na svojej intemetovej stľánke, a to
zaslaním emailu na emailovú adrcsu objedrrávatel'a uvedenú v prcberacom protokole,
príp. aktualizovanú na základe písomneho oznámenia objednávateľa.

5. v Člĺnku 3. sa bod 3.l dopĺňa o nový bod 3.l.2, v nasledovnom znenĺ:
3.l.2 Doplatok ceny za ľozŠĺrenĺe predmetu zmluvy uvedeného v bode l.l.l písm. a)

zmluvy podľa tohto dodatku je zmluvnými stranami dohodnutý vo výŠke: ó88'00 € +

DPH. objednávateľ ufuadí túto cenu na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po
uskutočnení daňovej povinnosti, a to so splatnostbu do 30 dní.

6. v Čtĺnt<u 3. sa bod 3.4 dopĺňa o nový boĺl3.4.2, v nasledovnom znení:
3.4.2 Doplatok ceny systemovej údŕby za apnl - december 2O2l pľe ľozsah licencie

programového vybavenia podľa bodu l.l.l pĺsm. a) znnluvy je zmluvnými stranami
dohodnutý vo výške 148,50 € + DPH. objednávatel'uhradí túto cenu na zĺĺklade faktúry
vystavenej zhotovitel'om po uskutočnení daňovej povinnosti, a to so splatnosťou do 30
dní. Cena systémovej údrŽby programového vybavenia od roku 2022 pĺe rozsah
licencie programového vybavenia podľa bodu 1.l.l písm. a) zmluvy je zmluvnými
stranami dohodnutá vo výške l.l84'3ó € bcz DPH'
Cena systemovej údrŽby pľogramového vybavenia od roku 2022 pre rozsah licencie
pľogramoveho vybavenia podl'a bodu l.l.l písm. b) zmluvy je zmluvnými stranami
dohodnutá vo výške 282,3L € + DPH.
Zhotovitel' je oprávnený zqýšiť cenu systémovej údŕby v ďalších rokoch, ak súčet
ročných mier intlácie vyhlásených NBS a meľanej indexom CPl od posledrrého uľčenia
ceny je vyŠší ako 5 o/o, a to maximálne o tento súčet mier inflácie. Na taketo zvýšenie
ceny systémovej údrŽby nie je potrebný súhlas objednávatel'a. Vyššie zvýšenie ceny
systemovej údrŽby je moŽné len so súhlasom objďnávatel'a vo forme pĺsomneho dodatku
k tejto Zmluve' Cenu za systemovú údrŽbu v každom ďalšom kalendámorn roku uhradí
objednávateľ vŽdy začiatkom príslušného kalendárneho roka na základe faktúry
vystavenej zhotoviteľom. Cena za systemovú údľŽbu pri rozšírení predrnetu Zmluvy bude
objednávatel'om uhľadená na základe faktúry vystavenej zhotovitel'om Vo rrýške
pomernej časti z cenníkovej ceny údrŽby, podľa počtu mesiacov od nasleclujúcelro
mesiaca po dodaní rozšíreneho progľamového vybavenia'
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7 v Člĺnlĺu 4. sa ĺ'1'púšt'a znenieboĺlu {.9 a nahľáĺlza sa nasledovným znenínr::
{.9 objednávatel' je povinný pripľavit' technické prostrieĺlky, na ktoré buclc inštalol'anó

progľamové vybal'ĺ;'nic v konťrgurácii podl'a prílohy č. l k tejtcl Zmluvc. pripadne poĺll'a
poŽiadaviek v zmysle boclrr 2. l. t. V dôsledku neustálelro vývda progľatnclvelrc.l
vybavenia a v záujnre čo najlcpšiclro pclskytovania sluŽieb. sa mÔŽu poŽiadavky na
technicke, t.j' hardveľovc a soÍŤr'erové vybavenie počas platnosti tcjto Zrnluvy menit'.
s čim objeclnávateľ poĺĺpisom tejto Zmlrrvy vyjadruje súhlas. Zhotoviteľ sa zaväzuie
objednávatel'a pisomne intirnnovat' o Zmene týchto poŽiadaviek V dostatočnclm časovtlm
predstihu a poskytnút' mu potľebnĹr súčinnost'. VŽily aktuálrre minimálne poŽiaĺJavky
pľe jcdnotlivé pľogratnove vybavenie sú zverejnene na oficiálnej intenretovej stránke
zlrotovitel'a rvww.houľ.sk. objeĺtnávatcl' sa zavázuje tieto teclrrrické prostriedky násleclne
po infbľmtlvaní ĺr ich anene upravit' pocll'a poŽiadaviek zhotovitel'a. V prípade, ak
objednávatel' tieto technicke prostriedky neupraví, nitl je zhotovitel' zodpoveĺlný za
funkčnost' pľogľamoveho vybavenia u objednávatel'a.

čt. tu.
Zĺiverečné ustanovenia

l. Dodatok nadobúda platnost' dňoln jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost'
dňom nasledujúcim po dnijeho zverejnenia na webovom sídle mesta Šal'a. Zmluvné stľany
súhlasia so zverejnenírn celého dodatku na webovom sídle mesta Šaľa v zmysle $ 5a
zákonačíslo 2lll2000 Z.z. o slobodnom prístupe k irrľormáciáln a oZmenc adoplnení
niektoých zákonov (zákon o slobode infonnácií) v platnom znenĺ.

2. ostatne podmienky dolrodnute v anluve týmto dodatkom nezmenené zostávajú v platnosti a
účinrrosti.

3. Tento dodatok je neoddelitel'nou súčast'ou zmluvy.
4. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch povahy originálu, z ktoých zhotovitel' prevezme

jedno ( l ) vyhotovenie a objednávatel' dve (2) vyhotovenia Tento dodatok tvorí neoddelitel'nú
súčast' Zrnluvy o dielo č. l l8/2008/ZODH/PN uzatvorenej dňa 8.4'2008 v znení doĺlatku č. l
zo dňa l 7.06.2008. Dodatku č. 2 zo dňa 09.06.20l4.

4- Zmluvne strany vyhlasujú, Že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu rozumejú,
vyhlasuiú' že obsahuje určitý, jasný a zľoz.umitel'ný prcjav ich vôle a na znak súhlasu
pripájajú svoje podpisy.

v Žiline. il.!,...zozt v Šalĺ,../5..? l'..202l

Za |_ĺ Cl ĺ'l R, ;poi'sľ.ol
\'.i . .r.,. {"1;,i.

o 1 . 't 
l /f t,_ tl.l,\

!Č0: 3 l :'i];' rr,{: :n :., }'li :,/ l''.'.' I l :d!i

."'.".....{/....,
ľIng. Milan Uľbaník

konatel'

HOUR, spol.s.r.o.

Za objeĺlnávatel'a:

Mgr. JozeťBelický
primátoľ

mesta Šaľa

1
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