
   
 

 

 

Z m l u v a  o  d i e l o  a  l i c e n č n á  z m l u v a     

 

 Strana 1 

 

 

Z m l u v a  o  d i e l o  a  l i c e n č n á  z m l u v a  

č. 62/2021 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších právnych predpisov , v súlade s ustanoveniami § 65 

a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v  znení neskorších právnych 

predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „Zmluva“) medzi týmito 

zmluvnými stranami: 

 

 

Obchodné meno : invibe s.r.o. 

IČO   : 52 807 363 

DIČ        : 2121188520 
 

sídlo   : Martinčekova 783/17 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov 

zápis         : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,      

                                            vložka č. 143306/B 

bankové spojenie     :  

 

zastúpená  : Otto Michalička, Adam Ondrejkovič 

(ďalej len "ZHOTOVITEĽ") 

a 

názov   : Štátny pedagogický ústav 

sídlo   : Pluhová 8, 831 03 Bratislava 

IČO   : 30 807 506 

zastúpená  : Mgr. Miroslava Hapalová, riaditeľka 

bankové spojenie :  

 

(ďalej aj ako "OBJEDNÁVATEĽ") 

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ a samostatne „Zmluvná 

strana“) 
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ČLÁNOK I  

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Zhotoviteľ je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo 

inom verejnom registri Slovenskej republiky registrovaná podľa platných právnych 

predpisov.  

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka sa ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo zmluvy spravuje 

primárne ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

(3) Táto Zmluva sa uzatvára v rámci medzinárodného Projektu č. LDIPP001 „Inovatívne 

vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom 

procese rómskych žiakov“ s programom: Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a 

inklúzia Rómov (ďalej tiež ako „Projekt“). Projekt je financovaný z Nórskych grantov a 

zo štátneho rozpočtu SR.  

 

ČLÁNOK II  

PREDMET ZMLUVY 

 

(1) Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa za podmienok uvedených v tejto 

Zmluve pre Objednávateľa zhotoviť Dielo pozostávajúce zo zriadenia a vytvorenia 

nového webového sídla projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich 

interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý má sídliť na 

doméne www.spolu-together-jekhetane.sk (ďalej tiež ako „Dielo“). Bližšia špecifikácia 

predmetu Diela ako aj činností a aktivít súvisiacich s predmetom Diela sa nachádza 

v Prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

(2) Predmetom tejto Zmluvy je povinnosť Objednávateľa za zhotovenie Diela zaplatiť 

odmenu v zmysle článku VI tejto Zmluvy.    

(3) Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vypracovať podľa predloženého zadania zákazky, v rozsahu 

a za podmienok dohodnutých touto Zmluvou, pri výkone činností podľa tejto Zmluvy 

dodržať všetky súvisiace platné a účinné predpisy. 

 

ČLÁNOK III 

DOBA TRVANIA ZMLUVY. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA.  

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že doba trvania tejto Zmluvy je 2 mesiace odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom termín zhotovenia a odovzdania Diela je v 

lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy, a zároveň do 60 

kalendárnych dní zaškoliť min. 3 používateľov a poskytovať pomoc a podporu. 

 

 

http://www.spolu-together-jekhetane.sk/
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(2) Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a odovzdať Dielo riadne a včas. Za riadne zhotovené 

Dielo sa považuje Dielo vykonané v zmysle podmienok a špecifikácii stanovených touto 

Zmluvou vrátane jej príloh. Za včasné zhotovenie Diela sa považuje vykonanie Diela 

v lehotách uvedených v bode 1 tohto článku.  

(3) Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo prevziať  v súlade  s 

dojednaniami  uvedenými  v tejto  Zmluve.  O odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvné 

strany spíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, ktorý vlastnoručne 

podpíšu oprávnení zástupcovia Zmluvných strán. Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela, ktoré 

bude zavedené do riadnej prevádzky, priloží aj technickú a inú dokumentáciu nevyhnutnú 

k Dielu. 

 

ČLÁNOK IV 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou; zaväzuje sa dodržiavať všetky záväzné predpisy. Zhotoviteľ sa ďalej 

zaväzuje svoju činnosť uskutočňovať v súlade so záujmami Objednávateľa a podľa jeho 

pokynov. 

(2) Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti dohodnuté a súvisiace s touto 

Zmluvou a pre výkon týchto činností má postačujúce kvalitatívne, kvantitatívne, 

technické, odborné a iné spôsobilosti.  

(3) Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone činností podľa tejto Zmluvy akceptovať požiadavky 

Objednávateľa.  

(4) Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že  Dielo  nezasahuje  neoprávnene  do  práv  tretích  osôb 

(autorských a iných), a tieto sú vysporiadané. 

(5) Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že všetky subjekty alebo osoby ktoré s vedomím 

Zhotoviteľa vykonávajú dohodnuté činnosti sú povinné rešpektovať pokyny 

Objednávateľa ako aj riadiacich osôb.  

(6) Objednávateľ sa Zhotoviteľovi zaväzuje poskytovať pri zhotovovaní Diela potrebnú 

súčinnosť a zároveň sa zaväzuje včas poskytnúť Zhotoviteľovi všetky potrebné 

informácie a dokumenty pre riadny výkon dohodnutých činností súvisiacich so 

zhotovením Diela. 

(7) Objednávateľ je oprávnený počas zhotovovania Diela upresňovať Zhotoviteľovi svoje 

požiadavky na Dielo a na jeho technické kritéria, a to v zmysle podmienok uvedených 

v prílohe č. 3 tejto Zmluvy.  

(8) V prípade preukázaného konania a správania Zhotoviteľa, ktoré bude mať za následok 

povinnosť Objednávateľa vrátiť zdroje financovania predmetu tejto Zmluvy v rámci 

Projektu, je Objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny 

Diela dohodnutej v článku VI tejto Zmluvy a v prípade vzniku škody aj nárok na náhradu 

škody. 
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(9) Zmluvné strany sú povinné navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré 

majú alebo môžu mať vplyv na plnenie ich povinností a záväzkov podľa tejto Zmluvy.  

(10) V prípade potreby vykonania ďalších činností súvisiacich s riadnym zhotovením Diela, 

ktoré nie sú zahrnuté v tejto Zmluve alebo jej prílohách a ktoré nebolo možné predvídať, 

je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu o tomto písomne informovať 

Objednávateľa najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vzniku potreby vykonania 

ďalších činností súvisiacich s riadnym zhotovením Diela, ktoré nie sú zahrnuté v tejto 

Zmluve alebo jej prílohách a ktoré nebolo možné predvídať. Objednávateľ potvrdí túto 

požiadavku o potrebe vykonania ďalších činností súvisiacich s riadnym zhotovením 

Diela, ktoré nie sú zahrnuté v tejto Zmluve alebo jej prílohách a ktoré nebolo možné 

predvídať. V prípade, že vznikne potreba vykonania ďalších činností súvisiacich 

s riadnym zhotovením Diela, ktoré nie sú zahrnuté v tejto Zmluve alebo jej prílohách 

a ktoré nebolo možné predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej odmeny za 

Dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy. Ďalšie činnosti 

súvisiace s riadnym zhotovením Diela môžu byť zrealizované a uhradené až po podpísaní 

dodatku k Zmluve oboma Zmluvnými stranami. 

(11) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstva financií Slovenskej 

republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho 

kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho 

kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v 

zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito 

inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú 

dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi 

predpismi SR.  

(12) V prípade nesplnenia povinnosti uvedenej v odseku 11 tohto článku, má Objednávateľ 

právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v článku VIII, bod 3 tejto Zmluvy za 

každý, aj začatý deň nesplnenej povinnosti a v prípade vzniku škody na strane 

Objednávateľa aj nárok na náhradu škody. 

(13) Zhotoviteľ je oprávnený zhotoviť Dielo v zmysle tejto Zmluvy aj prostredníctvom 

subdodávateľov. 

(14)  Zhotoviteľ je povinný pred uzavretím tejto Zmluvy uviesť v prílohe č. 4 tejto Zmluvy, 

ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím 

osobám, uviesť navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. 

(15) Zhotoviteľ je povinný v prílohe č. 4 tejto Zmluvy uviesť informácie o jednotlivých 

subdodávateľoch v rozsahu uvedených v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. 

(16) Zhotoviteľ vyhlasuje, že subdodávatelia uvedení v prílohe č. 4 spĺňajú podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní; 

oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa 
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preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má 

subdodávateľ plniť. 

(17) Ak dôjde k zmene subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný 

Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť 

oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať informácie o subdodávateľovi 

uvedené v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Aj po zmene subdodávateľa je Zhotoviteľ zaviazaný 

povinnosťou uvedenou v bode 16 tohto článku. 

  

ČLÁNOK V 

AUTORSKÉ PRÁVO, LICENČNÁ ZMLUVA 

 

(1) Zhotoviteľ udeľuje touto Zmluvou Objednávateľovi súhlas na použitie diela v zmysle 

ustanovenia  §  67  ods.  1)  zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 

právnych predpisov (ďalej len „autorský zákon“) licenciu v neobmedzenom rozsahu, 

pokiaľ z tejto Zmluvy výslovne nevyplýva iné a na dobu neurčitú. Táto licencia je 

udelená ako výhradná. 

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za udelenie licencie v zmysle tejto 

Zmluvy je zohľadnená v cene diela podľa článku VI tejto Zmluvy. 

(4) Všetky  Zhotoviteľom  dodané  vizuály,  grafické  návrhy,  softvérové  riešenie  web 

stránky, dátové modely, texty, dokumentácia, technické údaje, ako i ďalšie výsledky 

duševnej   činnosti,   zahrnuté   v Diele   sú   predmetom   duševného   vlastníctva 

Zhotoviteľa, ku ktorým tento vykonáva aj majetkové práva.  

(5) V prípade,  ak  Objednávateľ  odovzdá  Zhotoviteľovi  podklady  pre  vytvorenie  Diela, 

ktoré budú predmetom ochrany podľa príslušných predpisov upravujúcich práva 

duševného vlastníctva, Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi za účelom splnenia jeho 

záväzkov podľa tejto Zmluvy bezodplatné právo tieto predmety spracovať do 

elektronickej podoby a do týchto predmetov zasahovať. Spracovanie bude vykonané na 

základe podnetu Objednávateľa.  Objednávateľ vyhlasuje, že použitím ním odovzdaných   

predmetov   duševného   vlastníctva   nedôjde   k zásahu   do   práv a oprávnených 

záujmov tretích osôb, pričom Objednávateľ zodpovedá Zhotoviteľovi za porušenie tejto 

povinnosti. 

(6) Zhotoviteľ  udeľuje  Objednávateľovi  súhlas  na  vykonanie  nasledovných  zásahov 

do Diela: 

a)  vykonávať zmeny textov na web stránke, 

b)  vykonávať zmenu obsahu vizuálov, 

c)  meniť štruktúrované riešenie web stránky, 

d)  upravovať obsah dát. 

(7) Objednávateľ je oprávnený vyhotoviť rozmnoženinu zhotoveného Diela výlučne za 

účelom zálohovania Diela, jeho sprístupnenia verejnosti – šírenia web stránky 

prostredníctvom počítačovej siete Internet. Ak vzniknú pochybnosti o tom, ku ktorým 

jednotlivým spôsobom použitia sa licencia poskytuje, má sa za to, že licencia bola 



   
 

Z m l u v a  o  d i e l o  a  l i c e n č n á  z m l u v a     

 

 Strana 6 

 
 

poskytnutá na taký spôsob použitia a v takom rozsahu, ako je to rozumné predpokladať s 

prihliadnutím na účel uzavretia Zmluvy. 

(8) Objednávateľ je oprávnený umiestniť zhotovené Dielo na Internete, umiestniť 

hypertextový odkaz alebo inú komunikačnú pomôcku (tzv. link) na web stránke, 

umožňujúcu prístup k rozmnoženine Diela. 

(9) Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť tretím osobám sublicenciu na použitie Diela 

ani nadobudnutú licenciu akejkoľvek tretej osobe postúpiť. 

 

ČLÁNOK VI  

ODMENA 

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že cena za realizáciu Diela, tak ako je definované v čl. II tejto 

Zmluvy je stanovená v maximálnej výške 8 795,00 Eur bez DPH. Dohodnutá Cena za 

zhotovenie Diela obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré budú na zhotovenie Diela 

vynaložené. Zhotoviteľ je oprávnený faktúru vystaviť až po riadnom odovzdaní a 

prevzatí Diela a po spísaní a podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu 

Zmluvy oboma Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť je 

dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry podľa odseku 2 tohto 

článku.  

(2) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť a Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi faktúru 

vystavenú podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve len za riadne a včas dodané 

Dielo. Objednávateľ nebude Zhotoviteľovi poskytovať preddavky a zálohy na realizáciu 

dohodnutých služieb. Faktúra musí byť vyhotovená v dvoch /2/ rovnopisoch. Faktúra 

musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. Prílohou faktúry je súpis vykonaných jednotlivých činností 

súvisiacich so zhotovením Diela. Všetky prílohy faktúry musia byť potvrdené podpisom a 

pečiatkou zo  strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný do prílohy faktúry priložiť 

originál Protokolu o splnení a dokončení predmetu Zmluvy podpísaný oprávnenými 

zástupcami Zmluvných strán. 

(3) Zhotoviteľ garantuje Objednávateľovi celkovú cenu Diela definovanú v ods. 1 tohto 

článku. Cena je konečná, v cene Diela sú zahrnuté všetky náklady ako aj udelenie 

autorských práv (súhlas na použitie diela - licencia).    

 

ČLÁNOK VII   

DÔVERNÉ INFORMÁCIE 

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si vymenili v rámci uzatvárania 

tejto Zmluvy, ďalej informácie, ktoré si vymenia alebo inak vyplynú z jej plnenia 

predstavujú predmet Obchodného tajomstva, Služobného tajomstva Objednávateľa a 

zostanú utajené, a to i po skončení platnosti tejto Zmluvy.  
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(2) Zmluvné strany sa v zmysle predchádzajúceho odseku tejto Zmluvy dohodli, že 

predmetné informácie nikomu neposkytnú a príjmu také opatrenia, ktoré znemožnia ich 

sprístupnenie tretím osobám.  

(3) Vyššie uvedené sa nevzťahuje na zverejnenia vyžadované zákonom alebo predpismi 

orgánov verejnej moci, alebo zverejnenia so zámerom uplatniť akýkoľvek právny nárok, 

ktorý môžu mať Zmluvné strany voči sebe navzájom alebo ktorákoľvek zo Zmluvných 

strán voči tretej osobe. Vyššie uvedené sa nevzťahuje ani na zverejnenie informácií vo 

verejnom záujme, alebo informácií ktoré Zmluvná strana získala od tretej strany, ktorá je 

oprávnená zverejniť ich a prestane sa vzťahovať na informácie, ktoré boli verejne 

publikované. 

 

ČLÁNOK VIII 

SANKCIE 

 

(1) Objednávateľovi vzniká nárok na úhradu zmluvnej pokuty, ak sa Zhotoviteľ omešká 

s poskytnutím plnenia alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy. V prípade omeškania 

Zhotoviteľa s plnením povinností podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ voči Zhotoviteľovi  

oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela, a to za každý, aj 

začatý deň omeškania s poskytnutím plnenia alebo jeho časti. 

(2) V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny podľa článku VI je 

Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej 

sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny. 

(3) V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle článku IV bod 11 tejto Zmluvy 

vzniká Objednávateľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny Diela, 

a to za každý, aj začatý deň nesplnenej povinnosti v zmysle článku IV bod 11 tejto 

Zmluvy.   

(4) Uplatnením zmluvných pokút podľa vyššie uvedených bodov, nie sú dotknuté oprávnenia 

Objednávateľa na uplatnenie ďalších sankcií a zmluvných pokút v zmysle Zmluvy. 

 

ČLÁNOK IX  

OSOBITNÉ DOJEDNANIA, ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

(1) Ak výsledkom činnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy bude aj iný predmet autorského 

práva alebo iného práva duševného vlastníctva, Zhotoviteľ všetky autorské práva ako aj 

všetky práva vyplývajúce z duševného vlastníctva súvisiace s činnosťou Zhotoviteľa 

podľa tejto Zmluvy sa zaväzuje bezodplatne previesť na Objednávateľa v súlade 

s ustanoveniami platného a účinného autorského zákona.  

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet Zmluvy na základe Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí predmetu Zmluvy, ktorý ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

Zmluvy. 
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(3) Predmet Zmluvy je Zhotoviteľom odovzdaný Objednávateľovi a Objednávateľom 

prevzatý podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy Objednávateľom 

a Zhotoviteľom. 

(4) Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela spôsobom dohodnutým 

v tejto Zmluve a pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri 

odovzdávaní a preberaní diela, dňom ich odstránenia. 

(5) Zhotoviteľ  zodpovedá  za  vady,  ktoré  má  dielo  v  čase  jeho  odovzdania 

Objednávateľovi. Za vadu sa považuje, ak dielo nemá vlastnosti podľa špecifikácií 

určených v tejto Zmluve alebo uvedených v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Vady diela zrejmé 

už pri jeho preberaní musí Objednávateľ uplatniť u Zhotoviteľa najneskôr do 30 dní odo 

dňa prevzatia diela, pričom táto lehota neovplyvňuje dobu plynutia záruky. V prípade, že 

tretia osoba akýmkoľvek spôsobom uplatní práva na Dielo, ktoré sú nezlučiteľné  s  

právami  vykonávanými  Objednávateľom,  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje vykonať všetky 

opatrenia potrebné na nápravu a nerušený výkon práv Objednávateľa vrátane prípadných 

návrhov na začatie súdneho konania. V prípade, ak si tretia osoba uplatní voči 

Objednávateľovi akékoľvek sankcie alebo náhrady škody z dôvodov uvedených 

v predchádzajúcej vete je Zhotoviteľ povinný v mene Objednávateľa takéto záväzky 

uhradiť alebo nahradiť týmto spôsobom uhradené sankcie Objednávateľovi. 

(6) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet Zmluvy v čase odovzdania Objednávateľovi má a 

počas dohodnutej doby bude mať vlastnosti popísanými v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. 

(7) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela alebo jeho časti vzniknuté v dôsledku: 

a) neoprávnených zásahov, neodborného zaobchádzania alebo neodbornej údržby zo 

strany Objednávateľa alebo osôb, za ktorých činnosť Objednávateľ zodpovedá, 

b) vyššej moci, 

c) zavedenia   vírusu,   trójskeho   koňa,   červa   alebo   iného   škodlivého   kódu 

Objednávateľom alebo treťou osobou do zariadení a nosičov dát Zhotoviteľa alebo 

Objednávateľa pri prevádzkovaní Diela, 

d) poškodením  alebo  zničením  zariadení  Objednávateľa,  na  ktorých  je  Dielo 

prevádzkované inou osobou ako Zhotoviteľom 

e)  použitím podkladov a informácií odovzdaných Zhotoviteľovi pre zhotovenie Diela 

Objednávateľom v prípade, že Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 

nemohol nevhodnosť týchto podkladov zistiť. 

(8) Ak bude dodaním vadného Diela porušená táto Zmluva, môže Objednávateľ: 

a) požadovať bezodplatné odstránenie vád zhotovením nového Diela, alebo 

b) požadovať bezodplatné odstránenie vád opravou Diela, ak je to možné, alebo 

c) požadovať primeranú zľavu z ceny za Dielo v prípade, ak by oprava Diela nebola 

účelná alebo možná. 

Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela bez zbytočného odkladu 

po tom, ako ich zistí. Oznámenie o vadách musí obsahovať aj zvolený nárok podľa 

písm. a), b), c), tohto odseku. 
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(9) Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak 

tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej 

doby nepočíta. Na zhotovené Dielo Zhotoviteľ poskytuje 36 mesačnú záručnú dobu, 

ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi.  

(10) Objednávateľ je povinný vady Diela zistené po prevzatí diela počas záručnej doby 

písomne oznámiť Zhotoviteľovi spravidla do 30 dní po ich zistení. V oznámení musí 

Objednávateľ vady popísať a uviesť, ako sa prejavujú. 

(11) Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady bezodkladne na vlastné náklady, najneskôr však do 

10 dní od oznámenia vád Objednávateľom podľa tohto článku. 

(12) V prípade, ak Zhotoviteľ v termíne uvedenom v Článku VIII ods. 11 tejto Zmluvy 

neodstráni zistené vady, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady sám alebo 

prostredníctvom tretej osoby, pričom Zhotoviteľ je povinný nahradiť mu náklady 

preukázateľne vynaložené na odstránenie vád, a to najneskôr 15 dní od  doručenej faktúry 

za odstránenie vád. 

(13) Zodpovednosť za vady sa ďalej spravuje ustanovením § 560 a nasl. Obchodného 

zákonníka.  

(14) Ak Objednávateľ zistí, že kvalita realizovaných výkonov je v rozpore s touto Zmluvou, 

alebo že výkony Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sú celkom alebo sčasti nesplnené alebo 

nevykonané, je Objednávateľ povinný písomne upozorniť Zhotoviteľa na tieto nedostatky 

a Zhotoviteľ je povinný tieto nedostatky odstrániť najneskôr do odovzdania Diela. 

(15) Vlastníkom zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ, ktorý nesie aj nebezpečenstvo škody na 

ňom. Vlastníctvo prechádza na Objednávateľa úplným zaplatením ceny za Dielo. 

Nebezpečenstvo škody prechádza na Objednávateľa dňom odovzdania zhotoveného 

Diela. 

(16) V prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa má Objednávateľ 

právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Pod pojmom podstatné porušenie Zmluvy sa rozumie 

absolútna technická nefunkčnosť Diela.  

 

ČLÁNOK  X    

OPRÁVNENÉ OSOBY 

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že na výkon určitých úkonov, súvisiacich s plnením tejto   

Zmluvy, sú okrem štatutárnych orgánov Zmluvných strán oprávnené tiež tieto oprávnené 

osoby.  

(i) Oprávnené osoby za Objednávateľa sú: 

PhDr. Jozef Facuna, PhD.,  jozef.facuna@statpedu.sk  

(ii) Oprávnenými osobami za Zhotoviteľa sú:  

Otto Michalička, otto.michalicka@invibe.sk  

(2) Zmluvné strany sú v prípade potreby oprávnené oznámiť písomnou formou druhej 

Zmluvnej strane ďalšiu Oprávnenú osobu spolu s kontaktnými údajmi tejto osoby. 

 

mailto:jozef.facuna@statpedu.sk
mailto:otto.michalicka@invibe.sk
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(3) Akékoľvek zmeny týkajúce sa Oprávnených osôb alebo ich kontaktných údajov, sú 

Zmluvné strany povinné bez zbytočného odkladu oznámiť druhej Zmluvnej strane. V 

prípade porušenia oznamovacej povinnosti podľa tohto odseku, žiadna zo Zmluvných 

strán nezodpovedá druhej Zmluvnej strane za škodu, ktorá jej vznikne v dôsledku 

udelenia alebo prijatia pokynu na činnosť podľa tejto Zmluvy od neoprávnenej osoby. 

(4) Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy, a úkony v 

súdnom, správnom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci sú oprávnené 

vykonávať výlučne štatutárne orgány. 

 

 

 

 

ČLÁNOK  XI  

UKONČENIE ZMLUVY  

(1) Platnosť Zmluvy zaniká: 

a) písomnou dohodu uzatvorenou medzi Zmluvnými stranami; 

b) výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 

jeden /1/ mesiac; výpovedná lehota začne plynúť deň nasledujúci po dni, kedy bola 

výpoveď druhej Zmluvnej strane doručená. Zmluva uplynutím výpovednej doby 

zaniká,  

c) odstúpením od Zmluvy.  

(2) V prípade ukončenia Zmluvy výpoveďou zo strany Objednávateľa, má Zhotoviteľ právo 

na úhradu časti ceny týkajúcej sa tej časti diela, ktorá bola zhotovená v súlade so 

Zmluvou. 

(3) V prípade ukončenia Zmluvy výpoveďou zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo 

na náhradu škody, ktorá mu vznikne v súvislosti s ukončením Zmluvy. 

(4) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ poruší 

akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy.  

(5) Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa Článku VIII ods. 2 tejto Zmluvy.   

(6) Odstúpenie od Zmluvy je potrebné druhej Zmluvnej strane oznámiť písomne. 

Odstúpením od Zmluvy, táto Zmluva zaniká, a to doručením písomného prejavu o 

odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v záhlaví tejto 

Zmluvy. 

(7) Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej Zmluvnej 

strane porušením alebo nesplnením povinnosti z tejto Zmluvy. 
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ČLÁNOK  XII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, každá zo Zmluvných strán 

obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach. 

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 

neprevedie žiadne záväzky, práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na 

žiadnu tretiu osobu. 

(3) Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že táto Zmluva, ako aj všetky jej prípadné 

dodatky, môžu byť zverejnené na webovom sídle správcu programu v súvislosti s 

Projektom. 

(4) Vyhlásenia Zmluvných strán obsiahnuté v tejto Zmluve sú záväzné až do času riadneho 

a úplného zániku Zmluvy jej splnením v súlade s touto Zmluvou. 

(5) Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto 

Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú doručovať prednostne osobne alebo poštou vo forme 

doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje Zmluvná strana - odosielateľ písomnosti 

druhej Zmluvnej strane - adresátovi na adresu jeho sídla uvedeného v záhlaví tejto 

Zmluvy, resp. adresu písomne oznámenú Zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. 

Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená 

v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku. 

(6) Akékoľvek vzdanie sa práv podľa jednotlivého ustanovenia tejto Zmluvy nebude 

zakladať vzdanie sa práv z ďalších ustanovení, a takéto vzdanie sa práv nebude zakladať 

pokračujúce vzdanie sa práv, pokiaľ k tomu nedá výslovný písomný súhlas strana, ktorá 

by mala byť z tohto práva oprávnená. 

(7) Táto Zmluva sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

V prípade vzniku sporov medzi Zmluvnými stranami sú príslušné súdy Slovenskej 

republiky. 

(8) Prílohy k Zmluve – Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií, Príloha č. 2 Protokol o 

odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy o dielo, Príloha č. 3 Bližšia špecifikácia predmetu 

Diela, Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak je relevantné), ktoré 

tvoria neoddeliteľnú súčasť k Zmluvy o dielo. 

(9) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa platných právnych predpisov. 

(10) Meniť alebo doplňovať obsah tejto Zmluvy počas jej trvania bez nového verejného 

obstarávania je možné len podľa ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní, a to formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a 

podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k 

tejto Zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou 

Zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
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Zmluva bola uzatvorená na základe prejavu vôle všetkých Zmluvných strán, slobodne, vážne 

a určite. Zmluvné strany potvrdzujú, že prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne určité a 

zrozumiteľné a že zmluvná voľnosť, nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany Zmluvu 

prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

V Bratislave dňa _______2021 

OBJEDNÁVATEĽ 

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV  

__________________________________ 

Mgr. Miroslava Hapalová, riaditeľka 

 

V Bratislave dňa _______2021 

ZHOTOVITEĽ 

INVIBE S.R.O. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


