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 Rámcová dohoda 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zn. n. p, zákona č. 

185/2015 Z. z. Autorského zákona v zn. n. p. a zákona č. 343/2015  

Z. z o verejnom obstarávaní v zn. n. p. (ďalej len „ZVO“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 
 
uzatvorená medzi:  
 
 
Objednávateľom:  
Obchodné meno:  Univerzita Komenského v Bratislave  
Sídlo:     Šafárikovo nám. č. 6, 814 99 Bratislava 1 
Korešpondenčná adresa: Šafáriková nám. č. 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1 
Štatutárny orgán:   prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 
IČO:     00 397 865  
DIČ:     202 084 5332 
IČ DPH:    SK 202 084 5332 
 
Ďalšie osoby oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach realizácie čiastkovej 
zmluvy/objednávky: podľa Prílohy č. 3 (menovitý zoznam osôb spolu s kontaktnými údajmi bude 
zaslaný zhotoviteľovi po podpise zmluvy).  
 
(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 
a  
 
 
Zhotoviteľom:        
Obchodné meno:  JT Architect, s.r.o. 
      
Sídlo:                                                    Tomanova 70, 831 07  Bratislava                                                   
Štatutárny orgán:                            Ing. arch. Jaroslava Tkáč 
IČO:                                                       45601356   
DIČ:                                                       2023058235   
IČ DPH:                                                SK2023058235   
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:     
Kontakt:                                               Ing. arch. Jaroslav Tkáč                                                            
E-mail. adresa:  
 
(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 
 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj „zmluvné strany“) 
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I. 
PREAMBULA 

 
1.1  Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie 

služby v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky: „Služby  interiérového architekta“.  
 
 
 
 

II.  
PREDMET ZMLUVY 

 
2.1. Touto zmluvou sa stanovuje právny režim zabezpečenia služieb interiérového architekta  

zhotoviteľom pre potreby objednávateľa na vypracovanie čiastkových zadaní, najviac spolu 
v cene:  59250 € slovom: päťdesiatdeväťtisícdvestopäťdesiat € bez DPH , ktorá je stanovená ako 
maximálna cena všetkých zákaziek zadávaných na základe tejto zmluvy (ďalej v tejto zmluva 
ako „limitná cena“). Uzatváranie jednotlivých čiastkových zákaziek sa uskutoční 
prostredníctvom jednotlivých čiastkových zmlúv (ďalej len „čiastková zmluva“), ktorou bude 
pri poskytovaní služieb v celkovej cene bez DPH do 3. 320,- EUR objednávka. V čiastkovej 
zmluve (objednávke) bude presne určený požadovaný predmet zadania, miesto poskytovania 
predmetu plnenia a ostatné podmienky vrátane lehoty dodania. Čiastkové zmluvy, resp. 
objednávky budú vystavované pribežne podľa aktuálnych potrieb objednávateľa. 
Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne a včas poskytnutý predmet plnenia zaplatí zhotoviteľovi 
dohodnutú zmluvnú cenu. 

 
2.2. Čiastkové zmluvy budú uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti objednávateľa uvedené 

v Článku III. tejto zmluvy, pričom za objednávateľa ich bude podpisovať kvestorka a spolu s ňou 
za jednotlivé fakulty ich dekani a za samostatne hospodáriace súčasti UK riaditelia a to 
v zmysle Prílohy č. 3. Objednávky budú so zhotoviteľom uzatvárať a podpisovať za jednotlivé 
fakulty ich dekani a za samostatne hospodáriace súčasti UK riaditelia resp. kvestorka a to 
v zmysle  Prílohy č. 3, ak nie je dohodnuté inak. 

 
2.3. Ako zástupca zhotoviteľa bude pri všetkých úkonoch vyplývajúcich z tejto zmluvy voči 

objednávateľovi vystupovať  Ing. arch. Jaroslav Tkáč 
 
2.4. Objednávateľ nie je povinný odobrať predpokladané množstvo m 2 riešenej plochy 

a osobohodín prác tvoriacich predmet zmluvy, ani vyčerpať limitnú cenu uvedené v bode 2.1 
tohto Článku. Celkové čerpanie predmetu zmluvy bude závisieť od finančných možností 
a konečných potrieb objednávateľa. Pri uzatváraní čiastkových zmlúv, resp. vystavovaní 
objednávok, sa objednávateľ môže so zhotoviteľom dohodnúť na modifikácii špecifikácií a to 
v medziach daných opisom predmetu zmluvy.  

 
2.5. Predmet zmluvy je bližšie definovaný v Prílohe č.1 – Opis predmetu zákazky.      
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Článok III. 
Miesto a čas plnenia 

 

3.1. Miestom poskytovania predmetu plnenia je objednávateľ a jeho fakulty a samostatne 
a centrálne financované súčasti, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

3.2. Konkrétne, resp. iné miesto dodania bude spresnené v čiastkovej zmluve alebo objednávke. 

3.3. Lehota na plnenie poskytovaných služieb v zmysle tejto zmluvy bude spresnená v čiastkovej 
zmluve alebo objednávke. 

 

3.4. Doba pripomienkovania predmetu plnenia sa nezapočítava do doby odovzdania, pričom 
zhotoviteľ je povinný ku každému predmetu plnenia viesť záznam o týchto skutočnostiach 
(dni, ktoré sa nezarátavajú do celkovej lehoty, označené jednotlivými dátumami, aby bol 
verejný obstarávateľ schopný určiť finálny dátum odovzdania predmetu plnenia) a odovzdať 
ho spolu s faktúrou ako jednu z jej príloh. Tento záznam bude potvrdený zástupcami obidvoch 
zmluvných strán; 
 

3.5. Do celkovej doby odovzdania predmetu plnenia sa nezapočítava ani dopracovanie 

dodatočných požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré neboli odkonzultované na začiatku 

zadania so zhotoviteľom, resp. vyvstali ako požiadavka počas realizácie predmetu plnenia. Aj 

na takúto situáciu sa vzťahuje predchádzajúce ustanovenie o zaznamenávaní takýchto 

skutočností. 

 
Článok IV. 

Cena za poskytovaný predmet plnenia 

4.1. Cena za predmet plnenia čiastkovej zmluvy, resp. objednávky (ďalej aj „dielo“) musí byť 
stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

4.2. Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 zákona o cenách založený na cene 
obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a 
primeranom zisku. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady spojené s personálnym zabezpečením 
predmetu plnenia a dopravou. V cene za predmet plnenia je zahrnutá aj cena za služby 
zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v zmene predmetu plnenia vyvolané nekvalitou, neúplnosťou 
alebo vadou prác zhotoviteľa, architektov.  

4.3. V objednávkach a čiastkových zmluvách sa uvedie jednotková cena za požadovaný predmet 
plnenia a cena za celý predpokladaný rozsah objednávky alebo čiastkovej zmluvy v eurách v 
zložení: 

 

a. 59 250,00  EUR bez DPH, 
b. 11 850,00 EUR DPH    
c. 71 100,00 EUR s DPH 

 

Všetky ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 
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4.4. Zhotoviteľ poskytne predmet plnenia za ceny, ktoré boli obsiahnuté v cenovej ponuke a sú 
uvedené v Prílohe č. 2 – Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk. 

4.5. Po úhrade ceny za dielo je udelenie súhlasu na použitie diela podľa Článku XII. tejto zmluvy 
poskytnuté bezodplatne.  

4.6. Na poskytnutie predmetu plnenia objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky. 

4.7. V prípade zákonnej úpravy DPH bude možné upraviť cenu písomným dodatkom k zmluve.  

4.8. Daň z pridanej hodnoty bude vysporiadaná v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej 
únie. 

 
Článok V. 

Platobné podmienky 

5.1. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách. 
Poskytnutý predmet plnenia na základe objednávok/čiastkových zmlúv bude zhotoviteľ 
fakturovať na základe predložených faktúr po riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia 
v celosti bez vád a nedorobkov. Všetky faktúry musia obsahovať zákonné náležitosti a ich 
prílohou musí byť preberací a odovzdávací protokol, dokumenty uvedené v bode 3.4 a 3.5 
Článku III. a výkaz skutočne riešených m2, resp. skutočne vykonaných osobohodín (podľa toho, 
či pôjde o činnosť oceňovaný za m2 alebo hodinovou sadzbou) potvrdený povereným 
zástupcom objednávateľa. Ak faktúra neobsahuje predpísané náležitosti, objednávateľ je 
oprávnený faktúru vrátiť, pričom doručením faktúry s vyššie uvedenými náležitosťami začína 
plynúť nová lehota splatnosti. 
 

5.2. Lehota splatnosti faktúry je 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry 
objednávateľom. Ak predložená faktúra nebude vystavená v súlade s platnou zmluvou, 
objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti zhotoviteľovi na dopracovanie. Opravená faktúra je 
splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 

5.3. Zhotoviteľ je povinný k podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi doklad o poistení 
profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie, ktorá by mohla vzniknúť v 
súvislosti s jeho výkonom činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti jeho zamestnancov 
(poistná zmluva – postačujúca je kópia a doklad o zaplatení poistného), a to na výšku 
minimálne 50.000,00(slovom: päťdesiat tisíc) Eur. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 
závažné porušenie tejto  zmluvy a oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy. 
Toto poistenie je zhotoviteľ povinný mať uzatvorené počas celej doby platnosti zmluvy. 

 
 

Článok VI. 
Podmienky poskytovania predmetu plnenia 

 
6.1. Za účelom riadnej spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú vzájomnou súčinnosťou.  

 
6.2. Do 10 (slovom: desiatich) dní od uzatvorenia čiastkovej zmluvy, resp. objednávky sa 

zhotoviteľ a objednávateľ stretnú na pracovisku objednávateľa (resp. online prostredníctvom 
elektronických prostriedkov, resp. iným spôsobom vyhovujúcim obidvom zmluvným stranám) 
a prejednajú predmet plnenia. Zhotoviteľ začne s poskytovaním predmetu plnenia najneskôr 
do 14 (slovom: štrnástich) dní od stretnutia uvedeného v predchádzajúcej vete. V osobitných 



5 
 

prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín. 

6.3. Objednávateľ:  

a) sa zaväzuje poskytnúť včas zhotoviteľovi úplné, pravdivé a prehľadné informácie, ktoré sú 
bezodkladne nutné k realizácii čiastkovej zmluvy, resp. objednávky, ak z ich povahy 
nevyplýva, že si ich má zabezpečiť zhotoviteľ sám v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy, 

b) sa zaväzuje vytvoriť riadne podmienky pre realizáciu čiastkovej zmluvy, resp. objednávky 
zhotoviteľovi a poskytovať mu po dobu trvania tejto čiastkovej zmluvy, resp. objednávky 
nevyhnutnú súčinnosť, najmä v podobe odovzdania doplňujúcich údajov, upresnení 
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia čiastkovej 
zmluvy, resp. objednávky, 

c) je oprávnený stanoviť si dobu realizácie predmetu plnenia čiastkovej zmluvy, resp. 
objednávky podľa svojich potrieb ak je to pre plnenie čiastkovej zmluvy, resp. objednávky 
potrebné, 

d) bezodkladne informovať zhotoviteľa o prípadných zmenách pri realizácii predmetu plnenia 
čiastkovej zmluvy, resp. objednávky. 

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

a) realizovať predmet plnenia čiastkovej zmluvy, resp. objednávky na kvalitnej a 
profesionálnej úrovni v rozsahu tejto zmluvy,  

b) textovú časť diela vykonať v slovenskom jazyku, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, 
v dojednanom termíne, podľa pokynov objednávateľa, v súlade s príslušnými STN, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými predpismi, v minimálnom 
rozsahu diela stanovenom v Prílohe č. 1 a odovzdať ho objednávateľovi v termíne 
dohodnutom v čiastkovej zmluve, resp. objednávke. 

c) postupovať podľa pokynov objednávateľa, pričom akékoľvek podstatné odklonenie od 
pokynov objednávateľa musí byť odsúhlasené objednávateľom, 

d) predkladať ku každej faktúre riadne vyplnené prílohy podľa bodu 5.1 Článku V. 

 
6.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky povinnosti na úseku BOZP a PO, ktoré mu ustanovuje 

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení a doplnení 
neskorších zákonov. Zhotoviteľ je povinný pri svojej činnosti zabezpečiť a splniť všetky 
požiadavky v súlade s ustanoveniami týchto a iných príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, a to ako pre seba, tak aj pre všetky osoby, ktoré bude vysielať na 
pracoviská objednávateľa za účelom vykonania činností dohodnutých v tejto zmluve. 

 
6.6. V zmysle § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane 

osobných údajov“) sa zhotoviteľ zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré 
spracúva. Zároveň je zhotoviteľ povinný zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické 
osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj 
po skončení pracovného pomeru tejto fyzickej osoby. Rovnako táto povinnosť trvá aj po 
ukončení záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.  
 

6.7. Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežnej kontroly predmetu plnenia, min. 1 x (slovom: 
jedenkrát) pred jeho finálnym odovzdaním. Zároveň zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 
predmet plnenia na kontrolu v digitálnej forme min. 10 (slovom: desať) pracovných dní pred 
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finálnym odovzdaním. V prípade, ak objednávateľ zistí akékoľvek vady/nedorobky diela, ktoré 
sú porušením povinností zhotoviteľa, alebo má iné pripomienky k vypracovanému podkladu, 
oznámi ich zhotoviteľovi a ten je povinný ich bezodkladne odstrániť, najneskôr však do 10 
(slovom: desiatich) pracovných dní, pričom zhotoviteľ v tejto lehote následne zašle 
zapracované pripomienky objednávateľovi na opätovnú kontrolu, pokiaľ sa obidve zmluvné 
strany nedohodnú inak. Objednávateľ má na kontrolu max. 15 pracovných dní, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. Následne sa pokračuje bodom 6.8 tohto Článku. 

6.8. Odovzdanie hotového diela: 

a) preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom 
a zhotoviteľom bez vád a nedorobkov a odovzdaním kompletného počtu vyhotovení 
v súlade s Prílohou č. 1 tejto zmluvy. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ 
skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu vady a nedorobky, 
súčasťou preberacieho protokolu je aj súpis jednotlivých kategórií prác a riešených m2. 

b) body 6.7 a 6.8 tohto článku sa netýkajú činností uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – 
Opis predmetu zákazky, časť A – body 5, 6 a 7. Tieto činnosti, resp. ich trvanie je buď 
popísané v Prílohe č. 1, alebo je závislé od trvania následnej zákazky vyhlásenej na základe 
predmetu projektovej dokumentácie. Odovzdanie týchto častí predmetu zákazky bude 
taktiež na základe preberacieho protokolu a súpisu jednotlivých činností. 

 
6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa sám ani v súčinnosti s iným subjektom nebude zúčastňovať 

verejného obstarávania na zákazku, ktorej predmetom bude realizácia predmetu diela 
objednávateľom, ktorá vyplýva z realizácie predmetu čiastkovej zmluvy, resp. objednávky ako 
podkladu pre vlastnú realizáciu. 
 

6.10. Zhotoviteľ zodpovedá za ním navrhnuté riešenia a za koordináciu spolu so zodpovednou 
osobou BOZP na strane objednávateľa. V prípade potreby je zhotoviteľ zodpovedný aj za 
komunikáciu s projektantom zodpovedným za projekt požiarnej ochrany, prípadne statiky, ak 
je takýto projekt potrebný. 

 

Článok VII.  
Záruka, zodpovednosť a náhrada škody 

 

 
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitné vykonanie prác. 

7.2. Reklamácie prác je potrebné zo strany objednávateľa oznámiť bezodkladne písomne 
zodpovednému zástupcovi zhotoviteľa. 

7.3. V prípade, ak objednávateľ zistí nedostatky na predmete plnenia (nekvalita, neúplnosť diela, 
prípadne budú zistené iné vady diela ako napr.: nezrovnalosti vo výkresovej časti, chýbajúce 
časti dokumentácie na jednotlivé časti nábytku, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu a správne 
fungovanie nábytku, chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých prvkov), má právo na 
jej reklamáciu a bezplatné odstránenie nedostatkov a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
20 (slovom: dvadsiatich) dní od ich písomnej reklamácie objednávateľom a objednávateľa o 
ich odstránení informovať. O reklamácií ako aj odstránení vady bude vykonaný zápis. Tým nie 
je dotknuté oprávnenie objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. 

7.4. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná 
nahradiť škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak by preukázala, že porušenie povinnosti bolo 
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spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Na náhradu škody sa vzťahujú príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka.  

7.5. Záručná lehota na dielo začína plynúť jeho riadnym odovzdaním bez vád a je 24 (slovom: 
dvadsaťštyri) mesiacov. 

7.6. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi náklady spojené s naviac prácami alebo 
inými nákladmi v prípade, že počas realizácie zákazky na dodanie tovaru – nábytku sa zistí, že 
dielo nie je kompletné a objednávateľovi vzniknú práce alebo náklady naviac.  

7.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené: 

a) použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení 
všetkej odbornej starostlivosti, všetkého úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť,  

b) použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a ak na ich nevhodnosť upozornil 
objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 
 

Článok VIII.  
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

8.1. V prípade nedodržania jednotlivých zmluvných lehôt (vrátane dohodnutej lehoty dodania 
predmetu plnenia v čiastkovej zmluve, resp. v objednávke, ako aj lehôt uvedených v Prílohe č. 
1 tejto zmluvy) poskytovania predmetu plnenia si objednávateľ môže uplatniť voči 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške  0,1 % z ceny čiastkovej zákazky za každý deň 
omeškania. 

8.2. V prípade nedodržania záväzkov uvedených v Článku V. bod 5.3, v Článku VI. bod 6.2, 6.4 až  
6.7, 6.9 až 6.10, v Článku VII. bod 7.3 a v prílohe č. 1 tejto zmluvy – Opis predmetu zákazky si 
objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur, a to za každé 
samostatné porušenie, a to aj opakovane. V prípade, ak nastane takéto porušenie povinností 
zhotoviteľa opakovane (t.j, dva a viackrát), objednávateľ to bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy, na základe čoho má právo odstúpiť 
od zmluvy. 

8.3. V prípade, že počas plynutia záručnej lehoty (podľa Článku VII. bod 7.5 zmluvy) alebo počas 
realizácie zákazky na dodanie tovaru - nábytku zhotovovaného podľa spracovaného diela budú 
zistené nedostatky alebo vady projektovej dokumentácie alebo chýbajúce časti nevyhnutné 
pre zhotovenie a riadne užívanie diela ako celku a v dôsledku uvedených skutočností vznikne 
objednávateľovi finančná alebo materiálna škoda, je objednávateľ oprávnený uplatňovať si 
náhradu tejto škody od zhotoviteľa v zmysle všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa 
Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ v takom prípade zodpovedá objednávateľovi za škodu, 
ktorú zavinil nedostatočnou kvalitou diela (tak ako je uvedené v Článku VII. bod 7.3 zmluvy ) vo 
výške objednávateľom alebo treťou osobou skutočne vyčíslených nákladov potrebných na 
realizáciu chýbajúcich častí diela alebo nevhodne zvolených postupov, ktoré museli byť 
objednávateľom vykonané za účelom zabezpečenia užívania diela ako celku. Zhotoviteľ je 
povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť objednávateľovi do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa 
doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa o vzniku škody, jej povahe a výške. 

8.4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.  
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8.5. V prípade omeškania platby si zhotoviteľ môže uplatniť voči objednávateľovi úrok z     
omeškania v zákonnej výške z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.  

8.6. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania podľa tejto zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie 
zmluvných strán preukázateľne spôsobí vyššia moc (požiar, povodeň, zemetrasenie a pod.). Na 
vyššiu moc sa vzťahujú ustanovenia uvedené v Článku XI. bod 11.9. 

 

Článok IX. 
 Osobitné ustanovenia 

9.1. Na základe tejto zmluvy nemôže dôjsť k poskytnutiu predmetu plnenia. Poskytnutie predmetu 
plnenia je možné až na základe uzatvorenia čiastkovej zmluvy alebo na základe objednávky 
v súlade s touto zmluvou. Keďže zmluva je výsledkom verejnej súťaže, oprávňuje zmluvné 
strany k uzatváraniu čiastkových zmlúv, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy. 

 

Článok X. 
Spôsob uzatvárania čiastkových zmlúv 

10.1. Objednávateľ zašle zhotoviteľovi návrh čiastkovej zmluvy alebo objednávky poštou alebo 
mailom na adresu uvedenú v Článku I. tejto zmluvy. 

10.2. V objednávke alebo návrhu čiastkovej zmluvy musia zmluvné strany uviesť: citáciu tejto 
zmluvy, špecifikáciu predmetu čiastkovej zmluvy (predmet, lehota dodania a pod.), miesto  
a lehota poskytnutia predmetu plnenia, meno, priezvisko a funkciu zodpovedných osôb oboch 
zmluvných strán, fakturačné údaje, cenu podľa Článku IV. tejto zmluvy a ďalšie potrebné 
spresňujúce ustanovenia v súlade s touto zmluvou. 

10.3. Zhotoviteľ predloží doplnený a podpísaný návrh čiastkovej zmluvy v 3 rovnopisoch na podpis 
objednávateľovi do 3 (slovom: troch) pracovných dní od predloženia návrhu, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

 

Článok XI.  
Trvanie a ukončenie zmluvy 

11.1. Zmluva sa uzatvára na 12 (slovom: dvanásť) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 
alebo do vyčerpania limitnej ceny, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

11.2. Táto zmluva môže byť ukončená okrem spôsobu uvedeného v bode 11.1. tohto Článku 
splnením jedného z nasledovných dôvodov: 

a) odstúpením od zmluvy, 

b) dňom straty oprávnenia zhotoviteľa k výkonu činnosti, ktorá je potrebná pre 
realizáciu zmluvy, bez potreby uskutočnenia akéhokoľvek úkonu zo strany zmluvných 
strán, 

c) písomnou dohodou zmluvných strán, 
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d) dňom vyhlásenia konkurzu alebo likvidácie na zhotoviteľa, bez potreby uskutočnenia 
akéhokoľvek úkonu zo strany zmluvných strán. 

11.3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej 
povinnosti druhou zmluvnou stranou, alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo splnenie 
podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. 

11.4. Za podstatné porušenie sa na účely tejto zmluvy považuje:  

a) omeškanie zhotoviteľa s poskytovaním predmetu plnenia čiastkovej zmluvy, resp. 
objednávky oproti dohodnutému termínu o viac ako 15 dní okrem prípadu, ktorý by 
omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),  

b) ak cena bude fakturovaná v rozpore s platobnými podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve,  

c) opakované nedodržanie kvality predmetu plnenia, na ktoré bol zhotoviteľ písomne 

najmenej dvakrát po sebe upozornený, 

d) porušenie povinností, na ktoré odkazuje Článok VIII. bod 8.2, na ktoré bol zhotoviteľ 

písomne najmenej jedenkrát upozornený (čiže daná situácia nastala dva a viackrát), 

e) situácia, ak zhotoviteľ poskytne objednávateľovi predmet zmluvy takým spôsobom, 

ktorý je v rozpore s touto zmluvou, napr. dielo ma vady, zhotoviteľ nedokončí dielo 

riadne a/alebo včas, 

f) omeškanie zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady objednávateľom  o viac ako 

15( slovom: pätnásť) kalendárnych dní oproti lehote uvedenej v bode 7.3 tejto zmluvy, 

g) strata oprávnenia na výkon činnosti zhotoviteľa v zmysle predmetu zmluvy, 

h) ak zhotoviteľ zabezpečí výkon činnosti v zmysle predmetu zmluvy osobami bez 

potrebného oprávnenia, 

i) porušenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v Článku V. bod 5.3 zmluvy, v Článku XII. 

bod 12.12, 

j) ustanovenia § 19 ZVO, 

k) situácia, keď je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 (slovom: 

šesťdesiat) kalendárnych dní. 

11.5. Ak zmluvná strana odstupuje od zmluvy, potom je povinná túto skutočnosť oznámiť druhej 
zmluvnej strane písomne. Takéto oznámenie musí označovať okolnosť resp. dôvod, pre ktorý 
zmluvná strana odstupuje od zmluvy a presnú citáciu ustanovenia zmluvy alebo právneho 
predpisu, ktorý ju k odstúpeniu oprávňuje. Bez týchto náležitostí je odstúpenie neplatné, ibaže 
právo odstúpiť od zmluvy vyplýva priamo zo zákona. Oznámenie o odstúpení od zmluvy môže 
obsahovať prehlásenie, že zmluvná strana odstupuje od zmluvy až okamihom márneho 
uplynutia lehoty stanovenej k odstráneniu porušenia, ktoré je dôvodom odstúpenia, ak je to 
vzhľadom k povahe porušenia povinnosti možné. 
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11.6. V prípade odstúpenia od zmluvy je toto odstúpenie účinné doručením písomného oznámenia 
o odstúpení druhej zmluvnej strane, ak z obsahu odstúpenia nevyplýva neskorší účinok 
odstúpenia. 

11.7. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok oprávnenej strany na zaplatenie zmluvných pokút a na 
náhradu vzniknutej škody. 

11.8. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných záväzkov 
následkom pôsobenia vyššej moci v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. 

11.9. Zmluvná strana ovplyvnená vyššou mocou je povinná druhú zmluvnú stranu upovedomiť 
písomne o začatí a ukončení pôsobenia vyššej moci bezodkladne, najneskôr však do 15 
(slovom: pätnástich) dní od začatia jej pôsobenia. Ak by tak zmluvná strana neurobila, nemôže 
sa zmluvná strana účinne dovolávať pôsobenia vyššej moci.  

 

XII. 
LICENCIA 

 

12.1. Zhotoviteľ v súlade s § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon udeľuje 
objednávateľovi k autorsky chráneným  častiam  diela a k dielu ako celku:    

 
a) výhradnú licenciu (súhlas na použitie) diela a jeho jednotlivých častí pre ďalšie 

zabezpečenie, zadanie a spracovanie vyšších stupňov diela a to spôsobom, v rozsahu 
bližšie uvedenom v bode 2 tohto článku,  
 

b) súhlas na to, aby objednávateľ udelil sublicenciu k dielu alebo jeho jednotlivým častiam 
tretej osobe, 

 
c) súhlas na to, aby objednávateľ zmluvne postúpil výhradnú licenciu udelenú touto zmluvou 

na tretiu osobu.  

12.2. Zhotoviteľ udeľuje súhlas na použitie diela na všetky známe spôsoby použitia diela, najmä: na 
ďalšie spracovanie (úprava, zmena a pod.) alebo spojenie s iným dielom, na vyhotovenie 
rozmnoženiny diela, na verejné rozširovanie originálu a rozmnoženín formou ich 
bezodplatného poskytnutia alebo postúpenia orgánom a právnickým alebo fyzickým osobám 
zodpovedným, zainteresovaným alebo dotknutým investičnou prípravou a samotnou 
realizáciou stavby a jeho poskytnutie  ďalším spracovateľom vyšších stupňov diela 
a porealizačnej dokumentácie alebo inej ďalšej projektovej dokumentácie, alebo jeho/ich  
rozmnoženín alebo iné uvedenia diela na verejnosti bez územného a vecného obmedzenia. 

12.3. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že objednávateľ môže dielo upravovať, meniť alebo vykonávať iné 
zásahy do diela a môže dať prepracovať dielo alebo jeho časť inej osobe bez opätovného 
súhlasu zhotoviteľa. 

12.4. Súhlasy udelené v tomto Článku sa vzťahujú aj na použitie rozpracovanej verzie diela alebo 
jednotlivých častí diela alebo iných dokumentov a výstupov tejto zmluvy. 

12.5. Zhotoviteľ udeľuje neodvolateľný súhlas na vykonanie zmien na diele objednávateľovi a jeho 
prípadným právnym nástupcom, ktorí by mohli vzniknúť najmä zlúčením, splynutím, zmenou 
právnej formy a pod. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa neodvolateľný 
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súhlas na vykonávanie zmien na diele od všetkých autorov diela a uvedený súhlas/súhlasy od 
všetkých autorov diela odovzdať v listinnej podobe najneskôr s odovzdaním jednotlivých častí 
diela.  

12.6. Licencia podľa tejto zmluvy je poskytnutá bezodplatne. 

12.7. Licencia udelená touto zmluvou je udelená na celú dobu trvania majetkových autorských práv 
aj vtedy, ak táto zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním diela zhotoviteľom.  

12.8. Licencia udelená touto zmluvou oprávňuje objednávateľa použiť dielo, jeho jednotlivé časti, 
ako aj rozpracované časti alebo iné dokumenty a výstupy tejto zmluvy priamo (svojimi 
zamestnancami) alebo prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov).  

12.9. Objednávateľ je pri použití diela povinný počínať si tak, aby ako autora uvádzal zhotoviteľa, 
resp. autorov uvedených zhotoviteľom. 

12.10. O postúpení licencie a o osobe postupníka je objednávateľ povinný informovať zhotoviteľa do 
90 (slovom: deväťdesiatich dní) od uzavretia zmluvy o postúpení. 

12.11. V prípade, ak vzniknú pochybnosti o tom, na ktoré jednotlivé spôsoby použitia diela a/alebo 
jeho jednotlivej časti sa súhlasy zhotoviteľa v tomto Článku vzťahujú, má sa za to, že súhlasy 
boli poskytnuté na taký spôsob použitia a v takom rozsahu, ako je to rozumné predpokladať 
s prihliadnutím na účel uzavretia tejto zmluvy. 

12.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonaním predmetu tejto zmluvy neporuší autorské ani iné práva 
tretej osoby. Zhotoviteľ je povinný mať s autormi diela vysporiadané právne vzťahy tak, aby 
mohol túto dohodu riadne plniť bez toho, aby na diele, ktoré podľa nej objednávateľovi dodá, 
neviazli akékoľvek právne vady, nebolo zaťažené právami tretej osoby, aby ani inak 
neporušovalo práva tretích osôb. V prípade porušenia tohto bodu zhotoviteľom je 
objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto dohody, alebo od zmluvy o dielo a zhotoviteľ je 

povinný nahradiť mu všetku škodu, ktorá objednávateľovi v dôsledku porušenia vznikla. 
 

Článok XIII. 
Záverečné ustanovenia 

13.1. Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými  
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR. 

13.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v 
celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých 
objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden rovnopis. 

13.3. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať jedine písomnými dodatkami v listinnej forme, v súlade s 
§ 18 ZVO. 

13.4. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, zostáva platnosť 
ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne, 
formou očíslovaného dodatku, dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného 
ustanovenia.  
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13.5. Pre účely tejto zmluvy platí, že za písomnú formu úkonu sa považuje okrem listinnej formy aj 
e-mail, ibaže táto dohoda pre úkon vyžaduje výslovne listinnú formu.  

13.6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a  vážne, zmluva nebola uzatvorená 
v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

13.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
 

Príloha č. 1: Opis predmetu zmluvy  

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk -cenová ponuka 

Príloha č. 3:   Zoznam miest dodania 

 

 

V Bratislave dňa......... V Bratislave  dňa ..........  

 

___________________________                                ________________________  
  
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.,             Ing. arch. Jaroslav Tkáč 
rektor UK                konateľ spoločnosti 
 

 

 


