
DODATOK č. 1 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:   Petr Kos 
Sídlo:      Děčínská 471/4, 190 00, Praha 9 - Střížkov 
IČO:     6553074 
Zapísaný: v Živnostesnkým rejstřik, Praha 9 
 
(ďalej len „Poskytovateľ“)  
 
Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne označovaní ako „Zmluvné strany“. 
 

Čl. II  
PREAMBULA 

 
1. Objednávateľ a Poskytovateľ uzatvorili dňa 07.07.2022 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“ (ďalej len „Zmluva“). 

 
2. Na základe vzájomnej dohody dopĺňajú Zmluvné strany týmto Dodatkom č. 1 Zmluvu 

o nasledovné: 
 

Čl. III 
PREDMET DODATKU č. 1 

 
1. Čl III. Odmena a platobné podmienky, bod 1 sa dopĺňa o nasledovný text: 



„Poskytovateľ berie na vedomie, že na základe tejto Zmluvy je možné poskytnúť služby 
v maximálnej cene 36 000,00 EUR (slovom: tridsaťšesťtisíc eur). Prípadné navýšenie 
uvedenej sumy je možné len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a to 
formou písomného dodatku k tejto Zmluve.“ 

2. V ostatných ustanoveniach ostáva Zmluva bez zmeny.

Čl. IV 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

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

2. Tento Dodatok č. 1 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. 1 uzavreli slobodne a vážne,
že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená a že Dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Zmluvné strany ďalej výslovne
prehlasujú, že všetky ustanovenia Dodatku č. 1 sú pre nich zrozumiteľné a určité a že
si túto ho prečítali, porozumeli jeho obsahu na dôkaz čoho Dodatok č. 1 vlastnoručne
podpisujú.

Poskytovateľ:  Objednávateľ: 

V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa 

Petr Kos GOSPACE Tech s.r.o. 
Ing. Pavol Turčina, konateľ 

7/9/20227/9/2022

petersekelsky
Pencil


