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Zmluva o dielo 86/2020 

Uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v platnom znení: 

 

Článok 1 

Účastníci zmluvy 

 

1. Objednávateľ: 

Obchodné meno: Obec Horné Semerovce  

Sídlo:   Horné Semerovce 100, 93584, Horné Semerovce  

Zastúpený:  Mgr. Tomáš Pásztor  

IČO:   00306991 

DIČ:   2021020661 

Právna forma:  obec 

Tel. kontakt:  0908 785497 

e-mail:   starosta@hornesemerovce.sk   

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Pásztor 

 

2. Zhotoviteľ:  

 

Obchodné meno: Sírius company s.r.o. 

Sídlo:   Športová 40/10, 99111 Balog nad Ipľom 

Zastúpený:  Imrich Nedeľa 

IČO:   50691881 

DIČ:   2120423899 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Tel. kontakt:  0908 033301 

E-mail:  sirius.campany@gmail.com 

Kontaktná osoba: Imrich Nedeľa 

 

 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s názvom 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Materskú školu, denný stacionár, kuchyňu 

a jedáleň v podkrovných priestoroch budovy obecného úradu v Horných Semerovciach. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu pre 

stavebné povolenie na stavbu vytvorenie priestorov pre Materskú školu, denný 

stacionár, kuchyňu a jedáleň v podkrovných priestoroch budovy obecného úradu v 

Horných Semerovciach.  

 

3. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne 

splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, 
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aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade so súťažnými podkladmi, príslušnými 

technologickými predpismi, STN, ETN, projektovou dokumentáciou a právnymi 

predpismi. 

4. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie 

pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne 

uvedené, ale pre úplnú vecnú odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre 

ich funkčnosť, sú nevyhnutné. 

5. Poskytnuté služby, uskutočnené práce a dodané Dielo v rámci realizácie tejto zmluvy 

musia mať pôvod v krajinách ES alebo v asociovaných krajinách. V prípade, ak sa 

služby a práca na realizáciu predmetu zmluvy v krajinách uvedených v predchádzajúcej 

vete neposkytujú, alebo ich z iných objektívnych príčin nemožno z týchto krajín získať, 

môže si zhotoviteľ nechať dodať služby a práce, ktoré majú pôvod v inej tretej krajine. 

Túto skutočnosť je však zhotoviteľ objednávateľovi povinný preukázať písomnými 

dokladmi predloženými v origináli a aj ich úradným  preložení do slovenského jazyka. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zmeny v rozsahu diela vyžiadané objednávateľom 

písomne a uzatvoriť na ich rozsah dodatok k tejto zmluve. 

7. Zhotoviteľ nemá právo požadovať objednanie iných súvisiacich a predchádzajúcich 

prác mimo rozsahu prác stanovených touto zmluvou. Objednávateľ môže objednávať 

tieto práce u tretieho subjektu. 

 

Článok 3 

Lehota miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 2 tejto zmluvy, 

v lehote do 24.06.2020. 

2. Miesto plnenia je obec Horné Semerovce. 

3. Zmluvná lehota dokončenia prác je neprekročiteľná, s výnimkou odseku 5 tohto článku. 

4. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových 

sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného 

odovzdania potrebných podkladov zhotoviteľovi objednávateľom alebo iných prekážok 

na strane objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia 

zmluvnej lehoty. 

6. Ak dôjde k zdržaniu prác, zhotoviteľ musí preukázať, že zdržanie bolo vyvolané 

okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. 

7. Objednávateľ ukončené práce prevezme v lehotách podľa tohto článku a zaplatí za ich 

zhotovenie dohodnutú cenu. 

8. Za dokončené Dielo sa považuje Dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa 

dohodnutého rozsahu a po odstránení všetkých vád a nedorobkov. 

9. Ak zhotoviteľ pripraví kompletné Dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, 

môže objednávateľ toto Dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote. 

 

Článok 4 

Cena za práce 

 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 2 tejto zmluvy je 

stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o cenách), ako 
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cena maximálna, platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 3 tejto 

zmluvy. 

2. Spôsob vytvorenia ceny je v súlade s § 2 Zákona o cenách založený na cene obchodného 

alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladov 

a primeraného zisku. 

3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je: 

Cena celkom : 3000,00 € 

slovom tritisíc Eur, nie je platcom DPH 

 

Cena zohľadňuje všetky podmienky a požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ bude    

fakturovať  podľa cenových predpisov SR platných v dobe dodania prác a fakturácie. 

a)  Cena uvedená v ods. 3 tohto článku pokrýva všetky náklady spojené s úplným, 

vecným a odborným splnením zmluvných záväzkov zhotoviteľa (vrátane záväzkov 

týkajúcich sa dodávky služieb ...), náležitosti, veci ako aj všetky vedľajšie, 

pomocné a iné činnosti nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do 

užívania. 

b) Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej predĺžením lehoty spracovania. 

 

Článok 5 

Platobné podmienky 

 

1. Na plnenie zmluvy bude poskytnutá záloha 50% z celkovej ceny na základe predfaktúry, 

ktorá bude odrátaná z výslednej faktúry.  

2. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne. 

3. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce a dodávky vystavenou 

faktúrou (ďalej len faktúrou), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového 

dokladu v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. 

4. Fakturácia sa bude vykonávať po odovzdaní Diela nasledovne: Výsledná vyúčtovacia 

faktúra za dielo bude vyfakturované v celkovej hodnote a bude z toho odrátaná 

zálohová faktúra vo výške 50%. 

5. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy. Zhotoviteľ 

zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním vypracovanom 

súpise vykonaných prác. 

6. Faktúra, vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok, musí mať všetky náležitosti, musí 

byť zostavená prehľadne a musí byť v nej dodržané poradie položiek v súlade 

s oceneným popisom prác a dodávok predložených v ponuke a to v 2 vyhotoveniach. 

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich 

odsekoch objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom 

prípade nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

8. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň 

doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom. 

9. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa 

v prospech účtu zhotoviteľa. 

 

Článok 6 

Podmienky vykonania predmetu zmluvy 

 



4 
 

1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, 

na svoje náklady rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy 

a špecifikácie. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť inú osobu (subdodávateľa) vykonávaním diela alebo 

akejkoľvek časti diela pri zachovaní celistvosti a komplexnosti vyžadovanej pre potreby 

prípravy projektovej dokumentácie. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ 

zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám.  

3. Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho 

subdodávateľa v prípade, že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú 

spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných 

povinností. Objednávateľ môže upozorniť zhotoviteľa na porušenie povinností alebo 

správanie jeho subdodávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na zabezpečenie 

nápravy. Ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave, je objednávateľ oprávnený využiť 

právo podľa prvej vety tohto odseku. Odvolaný subdodávateľ bude zhotoviteľom čo 

najskôr nahradený iným subdodávateľom. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené 

termíny dokončenia diela, ani zmluvná cena. Všetky náklady spojené so zabezpečením 

nového subdodávateľa znáša zhotoviteľ. 

4. Objednávateľ je oprávnený jednostranne rozhodnúť o znížení rozsahu Diela a odobrať 

zhotoviteľovi časti prác a výkonov. Toto rozhodnutie bude oznámené zhotoviteľovi 

a zhotoviteľ je povinný toto rozhodnutie rešpektovať a dielo zhotoviť podľa tejto 

zmluvy v rozsahu podľa rozhodnutia objednávateľa. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu 

Diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie diela uvedeného v tejto zmluve, je 

objednávateľ oprávnený pri znížení rozsahu diela stanoviť aj nový (kratší) termín 

ukončenia a odovzdania diela. 

5. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny bez odsúhlasenia objednávateľa. Práce, ktoré 

zhotoviteľ vykonáva bez súhlasu objednávateľa odchylne od zmluvných dojednaní, 

ponuky a požiadaviek v podkladoch, nebudú uhradené. 

6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky 

a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky 

a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky. 

7. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné 

k zhotoveniu Diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne 

začať a dokončiť. 

8. Zhotoviteľ vykoná Dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo. 

9. Zhotoviteľ prehlasuje, že zodpovedný projektant má uzavretú poistnú zmluvu 

zodpovednosti za škodu. 

 

Článok 7 

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 

Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 2 riadnym vykonaním a odovzdaním predmetu 

plnenia zmluvy objednávateľovi nasledovne: 

a) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom 

preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác. 

b) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ 

zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

c) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého 

rozsahu a po odstránení všetkých vád a nedorobkov. 

 

Článok 8 
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Podmienky odstúpenia od zmluvy 

 

1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane. 

2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác bezodkladne odstúpiť od zmluvy v nižšie 

uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva: 

a) Ak zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo ide do likvidácie. 

b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami o viac ako 2 týždne alebo s ukončením prác podľa 

zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej objednávateľom dielo nedokončí. 

c) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán alebo člen štatutárneho 

orgánu zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí 

s podnikaním. 

d) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje 

vecnú a časovú realizáciu diela. 

3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvu, alebo porušil 

povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác 

a nedostatky, napriek písomnému upozorneniu, neodstráni ani v dodatočnej lehote. 

4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu 

odstúpenia od zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje sa podľa zmluvných cien v rozsahu 

ukončených, funkčných samostatných častí diela bez vád a nedorobkov. 

5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ 

vykonal v priebehu realizácie diela v súlade s touto zmluvou, najneskôr do 30 dní po 

odstúpení od zmluvy. 

6. Akákoľvek dokumentácia týkajúca sa projektovej dokumentácie, v papierovej alebo 

digitálnej forme, zhotovovaná Zhotoviteľom ako aj autorské práva k PD na podklade 

tejto zmluvy, sa stávajú výlučným vlastníctvom objednávateľa. 

 

Článok 9 

Záručná lehota, zodpovednosť za vady a škody 

 

1. Na vypracovanú dokumentáciu zhotoviteľ poskytuje trojročnú záruku. Na konštrukčné 

riešenie po celú dobu životnosti stavby. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

tejto zmluvy a že v lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté 

vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom, STN, ETN, vyhláškam 

a zákonom vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili alebo 

znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania. 

3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody 

zavinené osobami, ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá 

zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na 

ich použití trval. 

6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu diela, že počas dvoch rokov od 

odovzdania diela má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného 

odstránenia vady. 
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7. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach 

alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho 

prevzatia objednávateľom. 

8. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným 

zavinením alebo zavinením jeho poddodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré 

vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách a vzniknuté 

škody na vlastné náklady odstráni. 

 

Článok 10 

Uplatňovanie vád 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré objednávateľ zistí v dobe 2 roky 

po odovzdaní Diela, a ktoré včas reklamuje. 

2. V dobe 2 rokov má objednávateľ právo v prípade vady Diela požadovať jej odstránenie 

a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady Diela. 

3. Objednávateľ prípadné reklamácie vady Diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne po 

ich zistení písomnou formou do rúk zodpovedného zástupcu zhotoviteľa. Reklamované 

vady opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú. 

 

Článok 11 

Odstraňovanie vád 

 

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 10 ods. 3 objednávateľom v záručnej lehote sa 

zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť. 

2. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu 

treťou osobnou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. 

Záruka zhotoviteľ podľa článku 12 tým nie je dotknutá. Zhotoviteľ je povinný 

fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od jej doručenia. 

3. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu 

reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných 

prípadoch znáša náklady na odstránenie vád až do rozhodnutia súdu o reklamácii 

zhotoviteľ. 

4. Záručná doba sa predlžuje o dobu začatú dňom oznámenia vád a končiacu dňom 

opravenia reklamovaného predmetu diela zhotoviteľom. 

 

 

Článok 12 

Majetkové sankcie 

 

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 

predmetu zmluvy vrátane DPH uvedenej v čl. 4 ods. 3 tejto zmluvy za každý začatý 

kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti termínu uvedenému v tejto 

zmluve, maximálne do výšky 10 % z ceny prác.  

2. Objednávateľ je oprávnený vyúčtované Zmluvné pokuty odrátať z faktúry. 

3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru za predmet plnenia v termíne podľa článku 5 odst. 8 

tejto zmluvy, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % 

z čiastky neuhradenej faktúry za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti, 

maximálne do výšky 10 % z ceny prác. 

4. Úhrada alebo zápočet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne 

dokončiť ani jeho ďalších povinností podľa zmluvy. 
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5. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 

6. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým 

bude stanovená majetková sankcia. 

 

Článok 13 

Dojednanie účastníkov ohľadne Autorského práva a postúpenie výkonu majetkových 

práv k Dielu 

 

1. Účastníci vyhlasujú, že Dielo vytvorené podľa tejto Zmluvy na objednávku je 

spoločným dielom v zmysle zák. č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení nesk. predpisov. 

2. Objednávateľ vyhlasuje, že v zmysle Autorského zákona je osobou oprávnenou 

vykonávať majetkové práva autora k Dielu, ktoré bolo vytvorené pod vedením 

Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona a to v celom 

rozsahu vo svojom mene a na svoj účet. 

3. Objednávateľ vyhlasuje, že autor Diela udelil Zhotoviteľovi poskytovateľovi súhlas 

najme s: 

- využitím výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora pod vedením 

objednávateľa v súvislosti s vývojom a tvorbou Diela; 

- postúpením majetkových práv autora Diela tretej osobe v celom rozsahu v akom 

toto právo prináleží objednávateľovi v zmysle Autorského zákona; 

- vykonávaním ďalších budúcich zmien, úprav a/alebo zásahov do Diela, resp. 

vypracovaním novej verzie Diela osobou inou ako je autor a zároveň úpravou, 

kopírovaním, rozmnožovaním rozširovaním, spracovávaním, preložením, 

adaptovaním, usporiadaním, použitím, šírením, publikovaním, prednášaním, 

zverejním Diela, uvádzaním Diela na verejnosti, spojením Diela s iným dielom, 

prihlásením Diela ako ochrannej známky, vyhotovovaním rozmnoženín Diela, iným 

spracovaním Diela, a to všetko osobou inou ako je autor. 

4. Objednávateľ vyhlasuje, že je oprávnený postupovať právo výkonu majetkových práv 

autora k Dielu tretej osobe v zmysle Autorského zákona v celom rozsahu a osoba iná 

ako autor je oprávnená vykonávať akékoľvek zmeny, úprav a/alebo zásahy do Diela, 

vypracovávať nové verzie Diela a všetky ďalšie úkony podľa tohto článku Zmluvy. 

5. Objednávateľ vyhlasuje, že medzi ním a autorom nie je uzatvorená žiadna dohoda, ktorá 

by autora prípadne akékoľvek iné osoby oprávňovala na výkon majetkových práv 

k Dielu, a že autor bol upozornený na svoju povinnosť zdržať sa v celom rozsahu 

výkonu majetkových práv k Dielu. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ ako postupca postupuje Objednávateľovi ako 

postupníkovi právo výkonu majetkových práv autora v zmysle Autorského zákona 

k Dielu v celom rozsahu a Objednávateľ ako postupník prijíma od poskytovateľa ako 

postupcu právo výkonu majetkových práv autora v zmysle Autorského zákona k Dielu 

v celom rozsahu. Zmluvné strany berú na vedomie, že dňom účinnosti tejto zmluvy 

Zhotoviteľ stráca v celom rozsahu právo vykonávať majetkové práva autora v zmysle 

Autorského zákona k Dielu v celom rozsahu a Objednávateľ sa dostáva do rovnakého 

postavenia, v akom bol Zhotoviteľ vo vzťahu k výkonu majetkových práv autora 

k Dielu, t.j. získava najmä oprávnenie Dielo akokoľvek použiť a udeľovať súhlas na 

každé jeho použitie. Odplata za postúpenie práva podľa tohto odseku Zmluvy je 

zahrnutá v odmene podľa tejto zmluvy. 

7. Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že právo vykonávať majetkové práva autora 

k Dielu, nadobudnuté na základe tejto Zmluvy, mu zostanú zachované najviac po dobu 

trvania majetkových práv autora v zmysle Autorského zákona. 
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8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi všetku dokumentáciu, technické 

údaje, informácie a veci potrebné na výkon majetkových práv autora v zmysle 

Autorského zákona k Dielu, ako aj poskytnúť Objednávateľovi zdrojový a strojový kód 

k Dielu. Túto povinnosť je Zhotoviteľ povinný splniť pri odovzdaní Diela, ak sa 

zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

9. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú v dôsledku nepravdivých 

vyhlásení učinených podľa tohto článku Zmluvy. 

10. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné porušenie práva výkonu majetkových práv k Dielu. 

V prípade, ak si akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov Zhotoviteľa alebo jeho 

zmluvných partnerov uplatní akýkoľvek nárok proti Objednávateľovi z titulu porušenia 

autorských práv, práv priemyselného alebo iného duševného vlastníctva tejto tretej 

osoby alebo akékoľvek iné súvisiace nároky, Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne, 

najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa oznámenia tejto skutočnosti 

Objednávateľom Zhotoviteľovi: 

- získať súhlas tejto tretej osoby na používanie Diela; 

- poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek pomoc a uhradiť Objednávateľovi všetky 

náklady, ktoré vznikli/vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením nároku 

tretej osoby podľa tohto odseku Zmluvy voči Objednávateľovi; 

- nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorá vznikla/vznikne 

Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením nároku tretej osoby podľa tohto odseku 

Zmluvy voči objednávateľovi. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že režim podľa tohto článku Zmluvy sa rovnako vzťahuje 

aj k upgrade verzii Diela, update verzii Diela, novej verzii Diela, rep. rozšíreniu 

funkcionality Diela vytvorených v rámci plnenia tejto Zmluvy. 

12. Účastníci Zmluvy vyhlasujú, že usporiadanie ich vzájomných vzťahov podľa tejto 

zmluvy predstavuje ich skutočnú vôľu vo veci vyporiadania vzájomných nárokov 

označených v tejto Dohode a teda, že v tejto súvislosti voči sebe nevznesú nijaké ďalšie 

nároky. 

 

 

Článok 14 

Ostatné dojednania 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia 

tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle 

platnej legislatívy. 

3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľ o stave rozpracovaného predmetu plnenia na 

poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby. Ich 

stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia Objednávateľ a poverení zástupcovia 

Zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy 

a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 

objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 

zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené 

dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu. 

6. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 




