
Dodatok k II. Spôsob zhotovenia Diela, bod 2.10:
V takom prípade má zhotoviteľ právo na Cenu Diela (ak bol ochotný 
Dielo vykonať a neurobil tak len z dôvodu nedostatku súčinnosti na 
strane Objednávateľa), avšak zníženú o 
(i)  to, čo zhotoviteľ ušetril nedokončením Diela (napr. úspora 
materiálu, energie, mzdových nákladov a pod.), 
(ii)  čo zhotoviteľ zarobil inak (zisk za obdobie, počas ktorého 
sa nemusel venovať dokončovaniu Diela a mohol pracovať na inej 
objednávke), a  
(iii)  čo zhotoviteľ úmyselne zmeškal zarobiť (v dobe, v ktorej 
by inak dokončoval Dielo pre Objednávateľa, mal možnosť vykonať inú 
zárobkovú činnosť, úmyselne ju však nevyužil).
Na možnosť odstúpenia je potrebné Objednávateľa upozorniť (najlepšie 
v oznámení o určení dodatočnej lehoty).

Dodatok k III. Cena Diela a platobné podmienky, bod 3.1 a dodatok V. 
Zmena alebo doplnenie Diela, bod 5.4:
Nakoľko fyzické osoby (nepodnikatelia) nie sú platiteľmi DPH, cena 
musí obsahovať aj DPH.

bod 3.2:
Na požiadanie Zhotoviteľa (prostredníctvom vystavenia faktúry) je 
Objednávateľ povinný zaplatiť časť Ceny Diela za každú Fázu Diela 
dokončenú (schválenú) v zmysle ust. 2.5 tejto zmluvy vo výške 
zodpovedajúcej príslušnej Fáze Diela v zmysle Cenovej ponuky.

bod 3.4:
Počas doby omeškania Objednávateľa s platbou časti Ceny Diela za 
Fázu Diela nie je Zhotoviteľ povinný pokračovať v zhotovovaní Diela 
až do zaplatenia celej dlžnej sumy s príslušnou zmluvnou pokutou 
a príslušenstvom

Dodatok k VI. Autorské práva, bod 6.3:
V takom prípade má zhotoviteľ právo na Cenu Diela (ak bol ochotný 
Dielo vykonať a neurobil tak len z dôvodu nedostatku súčinnosti na 
strane Objednávateľa), avšak zníženú o 
(i)  to, čo zhotoviteľ ušetril nedokončením Diela (napr. úspora 
materiálu, energie, mzdových nákladov a pod.), 
(ii)  čo zhotoviteľ zarobil inak (zisk za obdobie, počas ktorého 
sa nemusel venovať dokončovaniu Diela a mohol pracovať na inej 
objednávke), a  
(iii)  čo zhotoviteľ úmyselne zmeškal zarobiť (v dobe, v ktorej 
by inak dokončoval Dielo pre Objednávateľa, mal možnosť vykonať inú 
zárobkovú činnosť, úmyselne ju však nevyužil).
Na možnosť odstúpenia je potrebné Objednávateľa upozorniť (najlepšie 
v oznámení o určení dodatočnej lehoty).


