
DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 201901/CS/Dizajn (ďalej len „Zmluva")

uzavretý medzi

1. Stardust Concepts s.r.o.
Skladná 58 
040 01 Košice 
IČO: 48201421
zastúpený konateľom : Stanislavom  M áchom  
IBAN: SK96 1100 0000 0029 4305 6279 
(ďalej ako „Zhotovíteľ")

2. C A SSO V IA  SO FTW ARE, s.r.o.
Popradská 66 
040 11 Košice 
IČO: 36 195 332
zastúpený konateľom  Ing. M iriam  Bartákovou 
IBAN: SK02 1100 0000 0026 2072 0569 
(ďalej ako „O bjednávateľ” )

Zm luvné strany sa v zm ysle Článku IX. bodu 9.4. Zm luvy dohodli na uzavretí Dodatku č .l v nasledovnom  
znení:

I.

V znení ČI. I. Zm luvné strany sa mení bod. č. I nasledovne:
1. Stardust Concepts s.r.o.

Skladná 58 
040 01 Košice 
IČO: 48201421
zastúpený konateľom : Stanislavom  M achom  
IBAN: SK96 1100 0000 0029 4305 6279 
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Znenie ČI. VI. V lastnícke právo a zodpovednosť za škodu, odovzdanie a prevzatie diela sa mení 
a  dopĺňa nasledovne:

bod 6.2 sa za slovo "V lastníctvo“ vkladá znenie „k hm otném u nosiču dát,“

bod 6.3 druhá veta za slovom  „práv“ sa vkladá znenie „alebo iných práv duševného vlastníctva."

za bod 6.7 sa dopĺňa nasledovné znenie:
6.8 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú (exkluzívnu) licenciu na použitie diela podľa § 70 ods. 2 

zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej „Autorský zákon“ ) 
v časovo, územ ne a vecne neobm edzenom  rozsahu, pre všetky znám e spôsoby použitia diela podľa § 19 
ods. 4 Autorského zákona. L icencia udelená Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy sa vzťahuje aj na 
jednotlivé časti diela.

6.9 O bjednávateľ je  oprávnený používať dielo obvyklým  spôsobom  a účelom , na ktorý je  dielo určené, 
najmä, nie však výlučne, na spracovanie diela, spojenie diela s iným dielom, zaradenie diela do 
databázy podľa § 131 A utorského zákona, vyhotovenie rozm noženiny diela, verejné rozširovanie 
originálu diela alebo rozm noženiny diela, prevodom  vlastníckeho práva, vypožičaním , alebo nájmom.
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uvedenie diela na verejnosti, a to či už verejným  vystavením  originálu diela alebo rozm noženiny diela, 
verejným  vykonaním  diela alebo verejným  prenosom  diela.

6.10 O bjednávateľ je  oprávnený označiť dielo alebo jeho  časti názvami, ktoré si sám zvolí. Zároveň je  
oprávnený používať bez obm edzenia existujúce názvy diel a názvy jeh o  častí. Rovnako je  oprávnený 
používať bez obm edzenia dielo ako celok alebo jeho  časti najm ä výtvarné, grafické, anim ované, 
fotografické alebo iné stvárnenia alebo akékoľvek iné grafické vyobrazenia diela a je  oprávnený 
prihlásiť tieto názvy alebo akékoľvek iné grafické vyobrazenia diela k priem yselnoprávnej ochrane 
(napríklad ako ochrannú známku, dizajn, dom énu a pod.).

6.11 O bjednávateľ je  oprávnený na akékoľvek zásahy, zmeny, úpravy, dokončenie, zverejnenie diela bez 
predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa.

6 .12Z hotoviteľ je  povinný sám sa zdržať použitia diela alebo jeh o  časti, nie je  oprávnený udeliť súhlas na 
použitie diela alebo jeho  časti tretej osobe, nie je  oprávnený postúpiť právo výkonu m ajetkových práv 
k dielu tretej osobe ani uvádzať dielo na verejnosti pod svojim  m enom  alebo inak ho na verejnosti 
spájať so svojim  menom.

6.13 Zhotoviteľ súhlasí, aby O bjednávateľ prezentoval dielo v rámci svojho portfólia ako výsledok svojej 
činnosti, a to obvyklým  spôsobom , najm ä prostredníctvom  on-line a printovej propagácie.

6.14 Zhotoviteľ súhlasí, že O bjednávateľ je  oprávnený udeliť tretej osobe sublicenciu v rozsahu udelenej 
licencie. Zhotoviteľ súhlasí, že O bjednávateľ je  oprávnený postúpiť licenciu na tretiu osobu. Udelenie 
sublicencie ani postúpenie licencie nem usí m ať písom nú formu.

6.15 Zánikom  O bjednávateľa prechádzajú práva a povinnosti z tejto Zm luvy, vrátane udelenej licencie, na 
jeh o  právneho nástupcu.

6.16 Za podm ienok tejto  Zm luvy Zhotoviteľ prevádza na O bjednávateľa aj osobitné práva ku všetkým  
databázam  podľa § 135 a nasl. A utorského zákona, ktoré Zhotoviteľ vytvoril pre O bjednávateľa na 
základe tejto Zmluvy,.

II.

2.1 O statné ustanovenia Zm luvy, ktoré nie sú tým to Dodatkom  č .l dotknuté, zostávajú nezm enené a účinné 
v doterajšom  znení.

2.2 D odatok č .l nadobúda platnosť dňom  podpisu obom a zm luvným i stranam i a nadobúda účinnosť dňom 
doručenia inform ácie o schválení procesu VO poskytovateľom  NFP. Inform áciu o schválení zašle 
O bjednávateľ Zhotoviteľovi bezodkladne.

2.3 Zm luvné strany vyhlasujú, že D odatok č .l uzavreli slobodne a vážne a na znak súhlasu s celým  jeho  
obsahom  ho vlastnoručne podpísali na to  oprávnení zástupcovia zm luvných strán.

2.4 Tento D odatok č .l je  vyhotovený v 4 rovnopisoch m ajúcich povahu originálu, z ktorých 2 si ponechá 
O bjednávateľ a 2 Zhotoviteľ.

Za O bjednávateľa v K ošiciach, d ň a : ..........................................................................

C A f S O V S A  SOFTWARE, s.r.o
popradská 66 

040 11 KOŠICE
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