
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.: 019/2013/V 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1.1. Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica

zastúpený:
IČO:
Vybavuje:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „objednávateľ“)

Ing. František Imrecze, prezident finančnej správy 
42499500
Ing. Daniel Čech 
Štátna pokladnica 
7000437837/8180

1.2. Zhotovíte!’:

Zastúpený:

IČO:
IČ DPH: 
DIČ:

LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Gavlovičova 9 
040 17 Košice
zapísaný v OR pri OS Košice I, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 117/V

Ing. Ladislav PLÁNKA, konateľ

00 692 069 
SK 2020482871 
2020482871

Vybavuje:

Bankové spojenie: 
číslo účtu:

Ing. Ladislav Plánka

ČSOB, a.s. 
13312273/7500

telefón: ...................... 
fax: ......................

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto dodatkom sa zhotoviteľ zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať 
rozšírenie diela špecifikované v článku II. tohto dodatku a odovzdať ho fiinkčné 
objednávateľovi.

Objednávateľ sa zaväzuje íunkčné dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu zhotoviteľovi 
spôsobom a v lehotách podľa článku III. a článku IV. tohto dodatku.

Článok I.
Preambula

Pretože zmluvné strany spolupracujú na projekte „Kontrolný výkaz DPH a analýza 
identifikácie daňových podvodov“ (ďalej len Projekt) pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej 
republiky (FRSR) a pretože zároveň hodlajú využiť pri vzájomnej spolupráci takto získané 
informácie jednak pre tento a v budúcnosti i pre obdobné projekty, uzatvárajú zmluvné strany 
nasledujúci dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 019/2013/V (ďalej len „dodatok“).
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Článok II. 
Predmet Dodatku

2.1
Predmetom plnenia tohto dodatku je poskytovanie podpory k existújcemu projektu 
„Kontrolný výkaz D PH  a analýza identifikácie daňových podvodov“.
2.2
Predmetom plnenia tohto dodatku je aj vypracovanie návrhu riešenia a predloženie dodatku 
č.2 k zmluve o dielo zo dňa 20.9.2013 na realizáciu diela „Kontrolný výkaz D PH  a analýza 
identifikácie daňových podvodov -  časť bezpečnosť“.
2.3
V rámci plnenia predmetu dodatku je zhotoviteľ povinný poskytovať podporu v mieste 
plnenia za účelom podpory počas reálnej prevádzky, poskytovať konzultácie v oblasti 
bezpečnosti a rozšírenia projektu.

Článok III.
Termín, miesto a spôsob plnenia

3.1
Zhotoviteľ je povinný splniť predmet tohto dodatku č.l do 15.1.2014 podľa bodu 2.2 tohto 
dodatku a do 31.3.2014 podľa bodu 2.1.tohto dodatku.

3.2
Miestom plnenia sú priestory finančnej správy určené objednávateľom.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky

4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu dodatku č. 1 bezplatne.

Článok V.
Záruka a servisné podmienky

5.1
Zhotoviteľ prehlasuje, že predmet dodatku je bez právnych vád a prehlasuje, že prípadné 
nároky vyplývajúce z licenčných zmlúv pri tovaroch predmetu dodatku sú usporiadané.

5.2
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania.
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Článok VI. 
Spolupôsobenie

6.1
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa podmienky pre úspešnú realizáciu diela 
a poskytovať primeranú súčinnosť. Primeranou súčinnosťou sa pre účely tohto dodatku 
rozumie taká súčinnosť, ktorá je nevyhnutná a náležitá pre riadne plnenie dodatku.

Článok VII. 
Osobitné ustanovenia

7.1
Zmluvné strany nie sú oprávnené preniesť práva a povinnosti vyplývajúce z tohto dodatku na 
tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Toto sa netýka 
prípadných zmien v organizačnej štruktúre objednávateľa.

7.2
Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné rozpory vyplývajúce z jednotlivých ustanovení tohto 
dodatku budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním.

7.3
V prípade, ak v priestoroch finančnej správe, v ktorých zhotoviteľ vykonáva činnosti 
vyplývajúce a súvisiace s týmto dodatkom dôjde k pracovnému úrazu zamestnanca 
zhotoviteľa z dôvodu porušenia technických, bezpečnostných predpisov a opatrení vydaných 
objednávateľom, zodpovedá v plnom rozsahu za následky úrazu výlučne zhotoviteľ.

Článok VIII. 
Ostatné ustanovenia

8.1
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami oboch zmluvných 
strán. Tento dodatok nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 1 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe informácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.

8.2
Tento dodatok je možné meniť a dopĺňať len so súhlasom oboch zmluvných strán. Všetky 
zmeny a doplnky musia mať formu písomných dodatkov a musia byť podpísané zástupcami 
obidvoch zmluvných strán. Požiadavky na dodatky môžu navrhnúť obe zmluvné strany. 
Vyhotovené dodatky budú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

8.3
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tomto dodatku, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov), zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (autorský zákon) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
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