
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V RÁMCI 
IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU „Fleximodo – modulárne, vysoko 

presné a nákladovo efektívne IoT riešenie pre udržateľné 
a efektívne parkovanie na ulici, znížujúce premávku, znečistenie 

a CO2 pre mestá“ 
 

uzatvorený podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 
 

Čl. I  
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1. Objednávateľ:  
Obchodné meno:   GOSPACE Tech s.r.o. 
Sídlo:      Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava 
IČO:     46 939 849 
IČ DPH:    SK203741489 
Zapísaný:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. 
Sro,  

vl.č. 89077/B 
Zastúpený:    Ing. Pavol Turčina, konateľ 
 
(ďalej len „Objednávateľ")  
 
1.2. Poskytovateľ:  
Obchodné meno:   Peter Sekelský 
Sídlo:      Tureň 250, 903 01 
IČO:     46405437 
Zapísaný: Živnostenský register, Okresný úrad Senec, č. 710-12661 
Zastúpený: Peter Sekelský 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“)  
 
Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“. 
 

Čl. II  
PREAMBULA 

 
1. Objednávateľ a Poskytovateľ uzatvorili dňa 02.09.2022 Zmluvu o poskytovaní služieb 

v rámci implementácie projektu „Fleximodo – modulárne, vysoko presné a nákladovo 
efektívne IoT riešenie pre udržateľné a efektívne parkovanie na ulici, znižujúce 
premávku, znečistenie a CO2 pre mestá“ a Dodatok č. 1 k Zmluve dňa 08.09.2022 
(ďalej len „Zmluva“). 

 
2. Na základe vzájomnej dohody dopĺňajú Zmluvné strany týmto Dodatkom č. 2 Zmluvu 

o nasledovné: 
 
 
 



 
 

Čl. III 
PREDMET DODATKU č. 1 

 
1. V Čl III. Odmena a platobné podmienky, bod 1 sa vypúšťa text „Prípadné navýšenie 

uvedenej sumy je možné len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a to 
formou písomného dodatku k tejto Zmluve.“  
 
 

2. Čl. V Autorské práva sa dopĺňa o bod 7, ktorý znie: 
 
„Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe tejto Zmluvy, ktorej 
účelom/predmetom je vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného 
majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva pre Projekt, Objednávateľ 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 vecne, miestne 
neobmedzenej, výhradnej, bez osobitného súhlasu Poskytovateľa, resp. autora 
prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom 
nebudú 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 bude 
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), 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 sa poskytuje bezodplatne a 
bezpodmienečne.“ 
 

3. V ostatných ustanoveniach ostáva Zmluva bez zmeny. 
 
 

Čl. IV 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený a podpísaný v 2 rovnopisoch, pričom každá Zmluvná 

strana obdrží 1 vyhotovenie Dodatku č. 2. 
 

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom je podpisu oboma Zmluvnými stranami 
a účinnosť dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia na webovej stránke 
Objednávateľa. 
 

3. Zmluvné strany týmto výslovne prehlasujú, že Dodatok č. 2 uzavreli slobodne a vážne, 
že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená a že Dodatok č. 2 neuzavreli v tiesni ani za 



nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Zmluvné strany ďalej výslovne 
prehlasujú, že všetky ustanovenia Dodatku č. 2 sú pre nich zrozumiteľné a určité a že 
si túto ho prečítali, porozumeli jeho obsahu na dôkaz čoho Dodatok č. 2 vlastnoručne 
podpisujú. 

Poskytovateľ:  Objednávateľ: 

V Bratislave, dňa 27.10.2022 V Bratislave, dňa 27.10.2022 

Peter Sekelský GOSPACE Tech s.r.o. 
Ing. Pavol Turčina, konateľ 

petersekelsky
Pencil




