
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO  

ZO DŇA 09.11.2020 
 

uzatvorený v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.Obchodný zákonník 

 

 

                                                                I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ :        VJ control, s.r.o.  

so sídlom:                  Pltnícka 995/28, 013 03 Varín  

zástupca:                 Vladimír Staňo - konateľ 

IČO:     47225432 

DIČ:    2023816784 

Bankové spojenie:  Tatra Banka, a.s. 

Číslo účtu:    SK5311000000002942466129 

(ďalej ako objednávateľ) 

 

 a 

 

Dodávateľ:                DSI Data, a.s. 

So sídlom:                   Námestie A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo  

IČO:     36399493 

DIČ:                            2020129727 

IČ DPH:    SK2020129727 

Bankové spojenie:    ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:                   SK3075000000004007631524 

(ďalej ako dodávateľ) 

 

II. Predmet dodatku 

 

2.1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť dodatok č. 1 k zmluve         

       o dielo, predmetom ktorého sú zmeny v pôvodnej zmluvy. 

 

  Čl. II. Východiskové údaje sa odsek 2.2 mení nasledovne: 

2.2 Miesto dodania: „Studená 5, Bratislava-Ružinov 

 

Čl. XI Ostatné ustanovenia sa odsek 11.4 mení nasledovne: 

11.4. Dodávateľ vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a 

overenia súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ  

uzatvorenú na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a  

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú: 



   a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

   b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu  

  a nimi poverené osoby, 

   c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 

   d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené  

  na výkon kontroly/auditu, 

  e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

     f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

     g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými. 

 

2.2. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť dodatok č. 1  

       k zmluve o dielo, predmetom ktorého je pridanie nového odseku v čl. III. Predmet diela. 

 

3.4  Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe tejto zmluvy o dielo,    

ktorej účelom/predmetom je  vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela, ktorý je 

predmetom duševného vlastníctva pre Projekt, Objednávateľ ako nadobúdateľ je 

oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú Právne predpisy SR kogentnej povahy, 

použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k majetku, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe tejto vecne, miestne 

neobmedzenej, výhradnej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa, resp. autora 

prevoditeľnej licencie (súhlasu), ktorej obsahom nie sú žiadne obmedzenia 

Objednávateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k majetku, ktorý 

je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný 

súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo 

osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k majetku, ktorý je 

predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho je Objednávateľ oprávnený všetky 

práva k majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene 

aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, 

ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov 

použitia majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu 

zmluvy podľa prvej vety súvisia s dosiahnutím alebo udržaním cieľa Projektu podľa 

článku 2 ods. 2.2 zmluvy), a to minimálne do ukončenia Obdobia Udržateľnosti 

Projektu, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v 

celosti tretej osobe v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, resp. Zmluvou o 

poskytnutí NFP, pričom takáto licencia je poskytnutá zo strany 

Poskytovateľa/Zhotoviteľa bezodplatne a bezpodmienečne. 

 

III. Záverečné ustanovenia 

 

3.1.  Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo v znení dodatku č. 1 je Príloha č. 2 - Zoznam     

        autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa. 

3.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami    

        oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne až po splnení odkladacej podmienky, ktorá    

        spočíva v tom, že dôjde ku schváleniu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa  



        nenávratného finančného príspevku – po vydaní správy z kontroly s kladným stanoviskom  

        resp. ekvivalentným znením. Bez vydania tejto správy nie je splnená podmienka účinnosti  

        zmluvy. Zároveň je účinnosť naviazaná na zverejnenie zmluvy o dielo na webovom sídle  

        objednávateľa. Obe podmienky musia byť splnené súčasne, pričom platí, že zmluva  

        nadobudne účinnosť až po splnení druhej odkladacej podmienky.  

 

 

 

Príloha č. 2 - Zoznam autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa 

 

 

 

Vo Varíne, dňa .........................     V Námestove, dňa .......................... 

 

 

Za objednávateľa                                                                  Za dodávateľa 

 

 

 

 

 

 

......................................................    ...................................................... 

VJ control, s.r.o.       DSI Data, a.s. 

Vladimír Staňo, konateľ     Mgr. Rastislav Dravecký, konateľ 

 

 

 

 

 



Zákaznícka linka: 0850 888 019 
Linka tech. podpory: 0800 601 116 

mail@dsidata.sk www.dsidata.sk 
tel.: 043 238 80 10, fax.: 043 238 80 11 
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Príloha č. 2 k z Zmluve o dielo 
 
 
 
 
 

Zoznam autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa 
 
 

 
1.  LIGHTECH, spol. s r.o. 
 Beňadická 10 
 851 06 Bratislava 
  www.lightech.sk 
 
 
 
 
 
 
 

   

V Námestove, dňa ................................. 
 

 

 

 
          .........................................…………        

             Mgr. Rastislav Dravecký 
          Predseda predstavenstva 

                

      

 

 


