
Dodatok č. 5 k zmluve o spolupráci v oblasti mobilnej komunikácie 
a poskytovaní služby AutoReport č. ARS -  1/2015

uzavretej podľa z. č. 513/1991 Zb. Odchodného zákonníka

medzi

poskytovateľ: DeMoTech, s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. : Sro, vložka : 
14194/L
so sídlom: Prekážka 724, 033 01 Liptovský Hrádok 
zastúpená: Ing. Ivan Srba, konateľ 
IČO: 36 411 434 
IČ DPH: SK 2020128451
bankové spojenie: 1629269001/5600, Príma banka Slovensko, a.s. Liptovský 
Hrádok
IBAN: SK23 5600 0000 0016 2926 9001 
SWIFT: KOMASK2X 
(ďalej len poskytovateľ)

a

zákazník : Mesto Trebišov
so sídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
zastúpené:
IČO: 00331996 
DIČ : 2020773590 
IČ DPH: SK2020773590
bankové spojenie : č.ú. 19325622/0200, VÚB banka Trebišov 
IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622 
(ďalej len zákazník)

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. III bod 3.1., že zmluva o spolupráci v oblasti mobilnej 
komunikácie a poskytovaní služby AutoReport č. ARS -1/2015 zo dňa 25.2.2015 sa mení nasledovne :

II. Ostatné ustanovenia

sa menia:

II. Ostatné ustanovenia

2.1. Faktúra bude vystavená v posledný deň zúčtovacieho obdobia poskytovateľa, na ktorý sa 
poskytnutá služba vzťahuje, pokiaľ sa poskytovateľ a zákazník nedohodnú inak. Zúčtovacím 
obdobím je kalendárny mesiac. Platby za faktúry budú realizované bezhotovostným prevodom 
na účet poskytovateľa. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia.

Poskytovateľ a zákazník sa dohodli, že ku dňu 1.1.2020 bude vystavená predfaktúra na 
poskytovanie služby do konca roka 2020, t.j. 12 mesiacov x 5 lokalizátorov x 5,- EUR bez 
DPH = 300,- EUR bez DPH (360,- EUR s DPH). Splatnosť predfaktúry bude do konca januára 
2020 .

2.2. Pri poskytovaní služby AutoReport využíva poskytovateľ softvérové nástroje a mapové 
podklady spoločnosti Geomatika SK, s.r.o. v súlade s jej licenčnými podmienkami. Odkazy na 
mapové intemetové stránky Google Maps sú poskytované v súlade s licenčnými podmienkami
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spoločnosti Google. Zákazník sa zaväzuje, že tieto mapové stránky bude používať len pre 
svoju osobnú potrebu a v súlade s podmienkami prevádzkovateľa týchto stránok.

2.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť resp. inovovať spôsob ovládania, vzhľad 
a zobrazovanie polôh na mapách internetovej služby AutoReport za predpokladu, že zostane 
zachovaná garantovaná funkcionalita satelitného GPS monitoringu.

2.4. Poskytovateľ nezodpovedá za dočasnú nefunkčnosť služby AutoReport, ktorá môže byť 
spôsobená dočasným výpadkom GSM siete mobilného operátora, dočasným výpadkom 
technológie prevádzkovateľa GPS satelitov alebo dočasným výpadkom TCP/IP komunikácie zo 
strany poskytovateľa internetu.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nemenné.

II. Záverečné ustanovenia dodatku

3.1. Dodatok k zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení.

3.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v 
súlade s právnymi predpismi.

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok k zmluve pred podpísaním celý prečítali 
a že jej obsahu porozumeli, že bol uzatvorený na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie 
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím podpisom na tomto 
dodatku.

V Liptovskom Hrádku, dňa 1.1.2020 V Trebišove, dňa 1.1.2020

poskytovateľ -  podpis a pečiatka zákazník -  podpis a pečiatka
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Zoznam SIM kariet k zmluve o spolupráci v oblasti mobilnej komunikácie 
a poskytovaní služby AutoReport č. ARS -  1/2015

Kód SIM karta číslo / tel. číslo
MsP-1 1300 1138 529 9 B - t .č .:  0907 927 268
MsP-2 1300 1138 532 3 B - t .č .:  0915 759 526
MsP-3 1300 1138 533 1 B - t .č .:  0915 759 591
MsP-4 1300 1138 534 9 B - t .č .:  0915 759 574
MsP-5 1300 1138 535 6 B -  t.č.: 0915 759 525

V Trebišove, dňa 1.1.2020
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