
 

 

Dodatok k Zmluve o dielo 
 

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 07.04.2017  v súlade s ust.  § 269 ods.2 Obchodného 

zákonníka, ďalej len súvisiacim § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom o vytvorení špecifického diela pre získanie  kapitálu. Na 

základe primárneho práva EÚ v súlade so Zmluvou o Fungovaní EÚ v rámci stratégie 

EUROPA 2020.“ (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami: 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ :   Prosperujúca Európa 
Sídlo:   Talinská 2687/8, 040 12 Košice – Nad jazerom 

Zastúpený:  Anna Delimanová, predseda združenia 

IČO :   42407095 

Bankové spojenie: Unicredit  Bank, a.s. 

Číslo účtu:  1313258007/1111 

 

Objednávateľ:         Obec Ličartovce 

Sídlo:                        Ličartovce 239 

Zastúpený:                Viliam Jurko, starosta obce 

IČO :                         00327361 

DIČ:                          2021225591 

Bankové spojenie:      Prima Banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu:                 SK38 5600 0000 0004 5914 9001 

 

Čl. 2 

Predmet dodatku 

 

Týmto Dodatkom sa dopĺňajú články a body predmetnej Zmluvy o dielo nasledovne: 

 

1. V článkoch 1. až po článok 6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie 

a údaje, ktoré si navzájom poskytli pri rokovaní o uzavretí Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva 

o dielo“), ako i všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo, 

resp. ktoré budú uvedené v jej dodatkoch, prílohách a iných súčastiach, sú považované za 

dôverné informácie v zmysle § 271 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 

znení (ďalej len „ObZ“), o ktorých sú obe zmluvné strany povinné zachovávať mlčanlivosť. 

 

1.1. Za dôverné informácie sa považujú aj všetky skutočnosti, informácie a údaje, o ktorých 

sa zmluvné strany dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo. 

 

1.2. Za dôverné informácie sa považujú najmä údaje, dáta, podklady, projektová 

dokumentácia, dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich 

zachytenia, napr. informácie o cenách, právach a povinnostiach zmluvných strán, informácie 

o zákazkách a zákazníkoch, informácie o hospodárskych výsledkoch, finančné, štatistické a 

účtovné informácie, informácie o technickom a programovom vybavení zmluvných strán, 

know-how, podnikateľské stratégie a plány a pod. 

 

1.3. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom 

obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 



 

 

Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, 

ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli oprávnene 

poskytnuté. 

 

1.4. Zmluvné strany sú povinné dôverné informácie chrániť  pred ich zneužitím, poškodením, 

zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením. 

 

1.5. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

zmluvnej strany dôverné informácie tretej strane sprístupniť, poskytnúť akýmkoľvek 

spôsobom, ani použiť inak než na účely plnenia predmetu Zmluvy o dielo. 

 

1.6. Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa 

nevzťahuje na informácie, ktoré: 

a) boli verejnosti prístupné už pred podpisom Zmluvy o dielo, čo musí byť 

preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú, 

b) sa stanú verejnosti dostupné po podpise Zmluvy o dielo z iného dôvodu ako z 

dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, čo musí byť preukázateľné na 

základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú, 

c) majú byť sprístupnené verejnosti na základe povinnosti stanovenej zákonom, 

rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, 

 

d) budú poskytnuté osobe, ktorá má príslušnými právnymi predpismi založenú 

povinnosť mlčanlivosti (napr. advokát). 

 

2. Znenie odseku 5. v Čl 4. Zmluvy o dielo sa mení nasledovne.: Po úspešnej implementácií 

zadaného projektu, to znamená že bol poskytnutý vstupný kapitál  z fondov EU, bude 

vyplatená odmena uvedená v dodatku tejto zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami, ktorá 

podlieha mlčanlivosti oboch zmluvných strán  a to vo výške 1% z vyplatenej sumy v rámci 

uznania  projektu. Spôsob vyplatenia bude v podobe zadanej služby a to právneho a 

ekonomického výskumu, pre objednávateľa. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou 

po dohode oboch zmluvných strán. 

 

2. Ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti. 

 

3. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a 

jeden zhotoviteľ. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu 

s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 

 

V Košiciach dňa  07.04.2017 

 

 

……………………………………                                    ……………………………………  

                  zhotoviteľ                                                                         objednávateľ 


