D02/2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
zo dňa 25. 10. 2010 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
Zmluvné strany
PosAm, spol. s r. o.
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6342/B
Sídlo:
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
IČO:
31 365 078
DIČ:
2020315440
IČ DPH:
SK2020315440
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
Číslo účtu:
2621 340 170/1100
Konajúca:
Ing. Mariánom Marekom, generálnym riaditeľom
Ing. Miroslavom Bielčíkom, finančným riaditeľom
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
Číslo zmluvy Zhotoviteľa:

24160010

a
Národné centrum zdravotníckych informácií
Sídlo organizácie:
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
IČO:
00 165 387
DIČ:
2020830119
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000185166/8180
Zastúpený:
Ing. Andrejom Orbanom, riaditeľom NCZI
(ďalej len „Objednávateľ“)
Číslo zmluvy Objednávateľa: 68/2010
Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 3 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení a dopĺňa
vyššie citovaná Zmluva o dielo v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 takto:
Čl. 1.
Účel dodatku
1.1

Účelom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o úprave autorského práva dohodnutého v čl.
9 – Autorské práva, licencia.
Čl. 2.
Predmet dodatku

2.1

Vychádzajúc z uvedeného článku I. tohto dodatku, na základe dohody zmluvných strán sa ruší
text článku 9 Zmluvy v bodoch 9. 2, 9. 3, 9.4 a nahrádza sa textom v znení:
9. 2 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní, prevzatí a riadnej úhrade ceny diela získava
objednávateľ všetky práva na užívanie, rozmnožovanie , zverejňovanie a akékoľvek úpravy diela
a/alebo jeho častí bez akejkoľvek povinnosti žiadať súhlas na použitie diela, resp. bez povinnosti

hradiť akékoľvek ďalšie úhrady a odmeny požadované tretími stranami v zmysle zák. č. 618/2003
Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Autorský zákon“).
9. 3 Pokiaľ by vznikli alebo boli vznesené akékoľvek požiadavky tretích subjektov vyplývajúce
z autorského zákona , zhotoviteľ sa zaväzuje, že tieto bude riešiť a zabezpečovať na vlastnú
zodpovednosť a náklady. Zhotoviteľ z tohto titulu nebude voči objednávateľovi uplatňovať žiadne
práva, povinnosti, pohľadávky alebo záväzky.
Čl. 3.
Záverečné ustanovenia
3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, ktoré nie sú dotknuté týmto
dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom pri Úrade
vlády SR.
3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že
nebol uzatvorený v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, text dodatku si prečítali, jeho
obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
Zhotoviteľ:
V Bratislave dňa ..............

Objednávateľ:
V Bratislave dňa ..............

...................................................
Ing. Marián Marek
Generálny riaditeľ
PosAm, spol. s r. o.

...................................................
Ing. Andrej Orban
riaditeľ
NCZI

...................................................
Ing. Miroslav Bielčik
Finančný riaditeľ
PosAm, spol. s r. o.

