
Dodatok č. 2 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. Zhotoviteľ : LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Gavlovičova 9,
040 17 Košice
zapísaný v OR pri OS Košice I, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 117/V

Zastúpený : Ing. Ladislav PLÁNKA, konateľ

IČO:
IČ DPH: 
DIČ:

00 692 069 
SK 2020482871 
2020482871

Vybavuje:

Bankové spojenie: 
číslo účtu:

Ing. Ladislav Plánka

ČSOB, a.s.
13312273/7500

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

(ďalej len „zhotoviteľ“)



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. 2 k Zmluve o dielo 019/2013/V (ďalej len „dodatok“).

Článok II 
Predmet Dodatku

2.1
Predmetom plnenia tohto dodatku k zmluve je zhotovenie a dodanie diela pre projekt: 
„Kontrolný výkaz DPH a analýza identifikácie daňových podvodov“ -  Bezpečnostná časť.

2 .1.1.
Týmto dodatkom sa zhotoviteľ zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať 
rozšírenie diela špecifikované v článku II tohto dodatku a odovzdať ho funkčné 
objednávateľovi.

2 . 1. 2 .

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

2.1.3.
Podrobná špecifikácia predmetu dodatku je uvedená v Prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto dodatku.

2.2
V rámci plnenia predmetu dodatku je zhotoviteľ povinný vykonať:

2.2.1
Vypracovanie projektového plánu na zhotovenie diela do 20 pracovných dní od nadobudnutia 
účinnosti tohto dodatku. Projektový plán bude realizovaný po odsúhlasení zástupcom 
objednávateľa. Pripomienky ku spracovanému projektovému plánu je povinný zhotoviteľ 
zapracovať do 10 pracovných dní od ich doručenia. Bezodplatne budú upravené časti 
dokumentácie projektového plánu špecifikované objednávateľom v prípade, že sa netýkajú 
skutočností, ktoré nastali po začatí príslušnej etapy projektu. V prípade požiadaviek na 
dopracovanie, ktoré sa týkajú skutočností, ktoré nastali po začatí príslušnej etapy projektu, 
môžu byť tieto požiadavky zapracované na základe zmenového konania.
2.2.2
Po schválení projektového plánu vypracovať príslušnú projektovú dokumentáciu.
2.2.3
Je povinný dodať SW produkty vrátane licencií a dodať tovar na splnenie predmetu dodatku.
2.2.4
Vykonať funkčnú skúšku zhotoveného diela s preukázaním dosiahnutia jeho predpísaných 
a požadovaných parametrov. Po vykonanej funkčnej skúške odstrániť prípadné zistené
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nedostatky. Zápis o tomto odskúšaní bude podpísaný zástupcom objednávateľa (bod 9.4) 
a zhotoviteľa.

2.3
Nedodržanie záväzku splnenia predmetu dodatku v dohodnutom objeme, akosti a termíne zo 
strany zhotoviteľa budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie dodatku k zmluve 
(§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Článok III.
Termín, miesto a spôsob plnenia

3.1
Zhotoviteľ je povinný splniť predmet dodatku do 15.12.2014. Povinnosť dodržať termíny 
čiastkových plnení podľa projektového plánu týmto nie je dotknutá.

3.2
Miestom plnenia sú priestory finančnej správy určené objednávateľom.

3.3
Preberanie predmetu plnenia alebo jeho častí podľa tohto dodatku bude vykonávané podľa 
špecifikácie predmetu plnenia najneskôr v súlade s podrobným harmonogramom plnenia, 
ktorý bude súčasťou projektového plánu, najneskôr však v deň podľa článku III, bodu 3.1. 
tohto dodatku. Prevzatie predmetu plnenia dodatku, alebo jej časti v mieste plnenia bude 
potvrdené zástupcom zhotoviteľa a objednávateľa na akceptačnom protokole.

3.4
Zástupcom objednávateľa zodpovedným za prevzatie dodávky je:

- Ing. Daniel Čech
- Ing. Marek Macho

#  - Ing Boris Simonovič
Na prevzatie zhotoveného predmetu tohto dodatku v mieste plnenia a na podpis záverečného 
akceptačného protokolu, ktorý bude obsahovať mimo stanoviska k skúšobnej prevádzke aj 
preberacie zápisy na služby, bude určená komisia pozostávajúca z určených pracovníkov 
finančnej správy.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky

4.1
Cena predmet dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na 2 041 620,22 EUR, (slovom Dva 
milióny štyridsaťjedentisíc šesťstodvadsať, 22/100 EUR) bez DPH bez väzby na inú 
menu. K cene bude pripočítaná DPH podľa platných právnych predpisov k dátumu vzniku 
zdaniteľného plnenia. Podrobná špecifikácia ceny (cenová kalkulácia) za predmet dodatku je 
uvedená v Prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
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4.2
V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela 
podľa článku II. tohto dodatku. V prípade, že v dobe od nadobudnutia platnosti tohto dodatku 
do doby zdaniteľného plnenia zhotoviteľa v rozsahu predmetu dodatku dôjde k zmene 
colných alebo daňových predpisov, bude čiastka dohodnutej ceny prepočítaná vzhľadom k 
predmetnej zmene predpisov, ale len v rozsahu príslušnej legislatívnej zmeny. V prípade 
zmeny ceny bude táto skutočnosť uvedená v dodatku.

4.3
Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným splnením jeho záväzku 
spôsobom a v mieste plnenia v súlade s týmto dodatkom po jeho riadnom vyfakturovaní.

4.4
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu za predmet plnenia na základe faktúr 
vystavených zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry priebežne počas plnenia 
diela na dodávky tovarov a na dodané vykonané čiastkové dielo.

4.5
Faktúry okrem náležitosti uvedených v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z priadnej hodnoty 
v znení neskorších prepisov, musia obsahovať ceny za jednotlivé položky predmetu dodatku, 
pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa.

4.6
K faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť „Akceptačný protokol“. Objednávateľ uhradí faktúry 
do 60 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia na adresu Finančné riaditeľstvo Slovenskej 
republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava. Pre tento účel sa za deň úhrady faktúry považuje 
dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.

4.7
Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, a to do dátumu 
jeho splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota 
splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

Článok V.
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva na veci

5.1
Vlastnícke právo k predmetu plnenia prechádza na objednávateľa po zaplatení dohodnutej 
ceny zhotoviteľovi. Objednávateľ nadobúda užívacie právo ku zhotovenému dielu alebo jeho 
časti dňom jeho prevzatia v mieste plnenia podpisom „Akceptačného protokolu“.

5.2
Nebezpečenstvo na veci, t.j. riziko spojené s predmetom dodatku (poškodenie, odcudzenie 
a pod.) prechádza na objednávateľa momentom dodania a prevzatia. Dodaním sa pre tieto 
účely rozumie fyzické prevzatie zhotoveného diela alebo jeho časti potvrdené podpísaním 
„Akceptačného protokolu“ (dodacieho listu alebo preberacieho zápisu), zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. Za veci poskytnuté objednávateľom k zhotoveniu diela, prípadne za veci, na 
ktorých sa má vykonať úprava, zodpovedá počas zhotovenia diela zhotoviteľ.
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Predmet dodatku sa považuje za splnený podpísaním „Akceptačného protokolu“ celého 
predmetu diela (dodacieho listu a preberacieho zápisu), zástupcami obidvoch zmluvných 
strán.

5.3

Článok VI.
Záruka a servisné podmienky

6.1
Zhotoviteľ prehlasuje, že predmet dodatku je bez právnych vád a prehlasuje, že prípadné 
nároky vyplývajúce z licenčných zmlúv pri dielach predmetu dodatku sú usporiadané.

Zhotoviteľ prehlasuje a dokladá vyhlásením o zhode, že jednotlivé komponenty použité na 
zhotovenie diela a zhotovené dielo spĺňajú predpísané normy v zmysle právneho poriadku 
SR.

6.2
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, aj keď sa tieto 
vady stali zjavnými neskôr po podpise Akceptačného protokolu. Za vady diela, na ktoré sa 
vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.3
Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo 
dňa podpisu dodacieho listu na tovar, na služby odo dňa podpisu Akceptačného protokolu. 
Súčasťou záruky je záručný servis a údržba, ktoré sú špecifikované v Prílohe 3, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

6.4
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnou manipuláciou obsluhy objednávateľa so 
zariadením, porušením návodu na obsluhu a údržbu zariadenia, porušením zásad pri 
používaní zariadenia, na ktoré zhotoviteľ písomne upozornil objednávateľa, nedodržaním 
platných predpisov, živelnou pohromou alebo inou vyššou mocou.

6.5
V prípade zistenia vady vykoná prvotné oznámenie zhotoviteľovi o jej zistení poverený 
zamestnanec objednávateľa telefónom na č. 055/7271717 a faxom na 055/7288555, čo 
zhotoviteľ faxom potvrdí.

6.6
Počas záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady 
zodpovedajúcim spôsobom do 24 hodín od nahlásenia vady (faxom) objednávateľom. Táto 
doba môže byť prekročená len po vzájomnom odsúhlasení zástupcami obidvoch zmluvných 
strán.

6.7
V prípade opravy chybných častí diela sa záručná lehota na tieto časti diela predlžuje o dobu 
plynúcu od okamihu prijatia písomnej (faxom) reklamácie zhotoviteľom až do okamihu jej 
vybavenia, ktoré bude potvrdené písomnou formou
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6.8
Zhotoviteľ poskytuje záručný a pozáručný servis na viacerých úrovniach komplexnosti podľa 
požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje na výzvu objednávateľa uzatvoriť zmluvu 
o komplexnom pozáručnom servise. Ceny pozáručných opráv sa budú určovať podľa platných 
cenníkov zhotoviteľa a budú predmetom ďalšieho rokovania. Záručný servis celkovo je v 
trvaní 24 mesiacov.

6.9
Zhotoviteľ diela je povinný po dobu trvania záručnej doby vyjadriť sa k zamýšľaným 
rozšírením funkcionality diela zo strany objednávateľa, schváliť postup implementácie, 
prípadne, ak si to povaha rozšírenia funkcionality vyžaduje, poskytnúť v nevyhnutnej miere 
súčinnosť tak, aby nedošlo k zrušeniu záruky na dielo. Záruka na nové časti, resp. rozšírenú 
funkcionalitu sa nevzťahuje.

Článok VII.
Reklamačné podmienky

7.1
Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dodať objednávateľovi predmet dodatku v množstve, 
akosti a prevedení podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

7.2
Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomne (fax, list) u zhotoviteľa bez odkladu, 
okamžite po zistení vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. V prípade uplatnenia 
reklamácie zo strany objednávateľa záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť 
dňom odstránenia reklamovanej vady.

7.3
Oznámenie o reklamácii musí obsahovať:
a) číslo dodatku, podľa ktorej bolo dielo alebo jeho časť dodané
b) názov a označenie reklamovaného diela alebo jeho časti (jeho výrobné číslo),
c) popis vady, kedy vada nastala a prejavy vady

7.4
Zhotoviteľ je povinný vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 15 dní odo dňa prijatia písomného 
oznámenia (fax, list) o reklamácii. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak dielo nebude 
vykazovať žiadne vady.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

8.1
V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia dohodnutú v tomto dodatku, uhradí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného diela.
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V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úrok 
z omeškania vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 1 
ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka.

8.2

8.3
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana 
nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. Uplatnením zmluvnej pokuty 
nie je nárok na náhradu škody dotknutý.

8.4
Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky z omeškania dohodnuté touto zmluvou, povinná strana 
uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

8.5
V prípade, že zhotoviteľ nesplní predmet plnenia dodatku v zmluvne dohodnutom termíne 
z dôvodu preukázateľnej nesúčinnosti alebo opomenutia zo strany objednávateľa, alebo jeho 
povereného zástupcu, objednávateľ zabezpečí, aby mohol zhotoviteľ dokončiť realizáciu diela 
v dodatočnom primeranom termíne v súlade s ustanovením bodu 9.1.3 tohto dodatku pri 
zachovaní ostatných ustanovení tohto dodatku, V tomto prípade zhotoviteľ neuhrádza 
objednávateľovi žiadnu zmluvnú pokutu.

8.6
Základom pre výpočet zmluvných pokút a sankcií sú ceny vrátane DPH.

8.7
Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa s plnením predmetu dodatku z dôvodu pôsobenia vyššej 
moci alebo z dôvodu omeškania objednávateľa (čl. IX. tohto dodatku), objednávateľ 
neuplatní zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci alebo za dobu 
omeškania objednávateľa (§ 374 Obeh. zákonníka).

Článok IX. 
Spolupôsobenie

9.1
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 a to najmä:

9.1.1
Umožniť zamestnancom zhotoviteľa a jeho subdodávateľských firiem, prístup do objektov a k 
technike, v ktorých budú vykonávané činnosti zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu 
dodatku.

9.1.2
Poskytnúť všetky podklady a materiály potrebné pre splnenie predmetu dodatku najneskôr do 
1 týždňa odo dňa vznesenej požiadavky zo strany zhotoviteľa.
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Neposkytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa, sa zhotoviteľovi primerane posúva termín 
plnenia diela. Táto skutočnosť bude riešená podľa článku VIII, bodu 8.5 a článku XIII. bodu
13.2. tohto dodatku.

9.1.3

9.1.4,
Podrobný popis spolupôsobenia je popísaný v Prílohe č. 2 tohto dodatku.

9.1.4.
Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnosť poskytnutého spolupôsobenia, 
súčinnosti, podkladov, vecí ktorých poskytnutie je povinný.

9.2 Ochrana informácií

9.2.1
Zhotoviteľ nesmie poskytovať údaje o tejto zmluve ako aj o skutočnostiach z nej 
vyplývajúcich tretej osobe mimo subdodávateľov. O tejto skutočnosti je povinný písomne 
poučiť zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na realizácii predmetu dodatku.

9.2.2
Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné i technické informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu 
a tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre splnenie podmienok tohto dodatku.

9.2.3
Zhotoviteľ a ním poverení zamestnanci sú povinní dodržiavať režim pracoviska stanovený 
objednávateľom. Táto povinnosť sa týka predovšetkým režimu vstupu do objektov, 
evidovania prístupu k informáciám spojených s predmetom dodatku, vykonávanie prác v 
stanovenej dobe a pod. Zhotoviteľ je povinný strpieť obmedzenia vyplývajúce z ochrany 
utajovaných skutočností, ktoré stanoví objednávateľ. Za dodržiavanie uvedených skutočností 
zodpovedá zhotoviteľ.

9.2.4
Preukázateľné nedodržanie záväzkov v oblasti ochrany údajov v zmluve, obchodných 
a technických informácií a utajovaných skutočností vyplývajúcich z predchádzajúcich 
ustanovení tohto dodatku zo strany zhotoviteľa budú zmluvné strany považovať za podstatné 
porušenie dodatku podľa § 345 odsek 2 Obchodného zákonníka.

9.3
Zhotoviteľ určuje pre riešenie technických záležitostí tieto poverené osoby: 
Ing. Gabriel Benko 
Ing. Ladislav Martinček

9.4
Objednávateľ určuje pre riešenie technických záležitostí tieto poverené osoby: 
npor. Ing. Marek Macho 
Ing. Boris Simonovič
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Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate, zneužitiu alebo 
zmenšeniu tovarov, ktoré mu budú odovzdané (zverené) objednávateľom (jeho zástupcom) 
v súvislosti s plnením predmetu dodatku. Akúkoľvek inú manipuláciu s týmito tovarmi je 
zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe písomného súhlasu objednávateľa (jeho 
zástupcu).

9.5

Článok X.
Odstúpenie od dodatku k zmluve

10.1
V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní so splnením predmetu diela z vlastnej viny o viac ako 
60 dní a ak ani po písomnej výzve objednávateľa nedohodne nový termín dokončenia diela, je 
objednávateľ oprávnený odstúpiť od dodatku.

10.2
V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 30 dní a ak ani po 
písomnej výzve zhotoviteľa nedohodne nový termín úhrady faktúry, zhotoviteľ je oprávnený 
odstúpiť od tohto dodatku, ak to písomne oznámi objednávateľovi.

10.3
Pri odstúpení od dodatku platia pre zmluvné strany práva a povinnosti vyplývajúce 
z ustanovení § 351 Obchodného zákonníka.

Článok XI.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

11. 1.
Zodpovednosť strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je vylúčená len 
v dôsledku vyššej moci. Po pominutí účinkov vyššej moci sú strany povinné splniť záväzky 
vyplývajúce z tohto dodatku hneď ako účinky vyššej moci pominú, pričom dohodnuté lehoty 
a všetky ostatné lehoty sa posúvajú o dobu pôsobenia vyššej moci. Pod vyššou mocou sa 
rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí dodatku ako výsledok nepredvídateľných 
prekážok. Za vyššiu moc nemožno pokladať oneskorené dodávky od subdodávateľov, 
neudelenie úradného povolenia. Trvanie a vznik okolností vyššej moci je zmluvná strana, 
ktorá sa na ne odvoláva, povinná preukázať druhej zmluvnej strane vrátane príčinnej 
súvislosti vo vzťahu k nesplneniu zmluvnej povinnosti.

Článok XII.
Osobitné ustanovenia

12.1
Zmluvné strany nie sú oprávnené postúpiť 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.

12.2
Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné rozpory vyplývajúce z jednotlivých ustanovení tohto 
dodatku budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním.
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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 XIIL
Dohoda o licencii a práva k autorskému dielu

13.1
Zhotoviteľ touto zmluvou v zmysle § 40 a nasl. Autorského zákona udeľuje objednávateľovi 
nevýhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na použitie autorského diela (dokumentácia 
k dielu a bezpečnostná dokumentácia).

13.2
Objednávateľ je oprávnený na všestranné použitie autorského diela vytvoreného podľa tejto 
zmluvy na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí bez časového obmedzenia, a to 
najmä, no nielen na:

a) právo autorské diela alebo ich časti použiť a používať na účely súvisiace s predmetom 
činnosti objednávateľa,

b) právo vyhotovovať rozmnoženiny, záznamy autorských diel alebo ich častí,
c) právo autorské diela preložiť,
d) právo na adaptáciu, usporiadanie alebo akékoľvek iné spracovanie alebo úpravy 

autorských diel,
e) právo na zaradenie autorského diela do súborného diela,
í) právo na použitie autorských diel alebo ich časti na vytvorenie nových diel,

13.3
Objednávateľ je oprávnený začať s používaním autorských diel kedykoľvek počas trvania 
ochrany práv zhotoviteľa, spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu autorského diela a s ohľadom 
na dobré meno zhotoviteľa.

13.4
Objednávateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť, že jedinou organizáciou 
oprávnenou užívať autorské diela je objednávateľ a organizácie v jeho pôsobnosti.

13.5
Zhotoviteľ sa zaväzuje autorsko - právne vysporiadať všetky diela alebo výkony autorov 
alebo výkonných umelcov, ktoré použije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah 
práv, k predmetným dielam prevedených na zhotoviteľa nebol menší ako rozsah práv 
prevádzaných na objednávateľa podľa tohto článku zmluvy.

13.6
Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi túto licenciu bezodplatne.

13.7
Zhotoviteľ týmto tiež prehlasuje, že v zmysle § 84 Autorského zákona vylučuje kolektívnu 
správu jeho práv podľa tejto zmluvy

12.3
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Článok XIV. 
Ostatné ustanovenia

14.1
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.

1 4 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.

14.3
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.

14.4
Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ 
a jedno obdrží zhotoviteľ.

14.5
Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:
- Príloha 1 - Cenová kalkulácia a podrobná špecifikácia predmetu dodatku.
- Príloha 2 -  Spolupôsobenie objednávateľa
- Príloha 3 -  Špecifikácia záručného servisu.



Príloha č. 3 k Dodatku č.2 k zmluve o dielo č. : 019/2013/V -  Špecifikácia záručného 
servisu

Za zhotovené dielo zhotoviteľ poskytuje záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba na zariadenia začína plynúť 

odo dňa podpisu dodacieho listu alebo preberacieho zápisu.

V prípade, že výrobca na jednotlivé komponenty diela poskytuje záručnú lehotu v trvaní dlhšom ako 24 

mesiacov, platí na predmetný komponent táto dlhšia lehota. Počas 24 mesiacov trvania záruky poskytne 

dodávateľ v cene diela navyše tieto služby:

1. Bezodplatné odstránenie poruchy v prípade nefimkčnosti časti diela alebo celého diela.

2. Bezodplatná výmena vadného zariadenia na mieste inštalácie, ak porucha nebola spôsobená 

neodborným zásahom, nedodržaním prevádzkových podmienok alebo živelnou pohromou.

3. Poskytnutie nových verzií firmware aSW  aktualizácií na požiadanie zákazníka s dodávkou do 2 

týždňov v prípade, že nové verzie budú v priebehu záručnej doby výrobcom uvoľnené pre nasadenie.

4. Hot-line zhotoviteľa na telefóne +421 915 333785, faxom na čísle +421 2 728 85 55, ďalej 

v pracovných dňoch 8:00 -  16:00 hod. na telefóne + 421 55 727 17 17.

5. Reakcia na hlásenie na hot-line do 12 hodín v čase daného, alebo nasledujúceho pracovného dňa, ak 

porucha bola nahlásená po 16:00 hod. alebo v deň pracovného voľna (štátneho sviatku).
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