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Zmluva o dielo 
 

Číslo zhotoviteľa:  

Číslo objednávateľa: 278/2017 

 

 

Zmluvné strany    

 

Zhotoviteľ:    Trimel s.r.o. 

Adresa     Jána Smreka 22  

IČO:     31319068 

DIČ:     2020343116 

DPH:     SK2020343116 

Bankové spojenie:   Tatra Banka, a.s. 

Č. ú.:     2620455419 

IBAN:     SK64 1100 0000 0026 2045 5419 

SWIFT:    TATRSKBX 

Zastúpený:    Ing. Melichár Jozef, konateľ 

zapísaný v Obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl. 36985/B  

 (ďalej „zhotoviteľ “) 

 

a 

 

Objednávateľ:    Mestská časť Bratislava-Petržalka 

Adresa:     Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

IČO:     00603201 

DIČ:     2020936643 

Bankové spojenie:   Prima Banka Bratislava, a.s. 

Č. ú.:     1800599001/5600 

IBAN:      

SWIFT:     

Zastúpený:    Ing. Vladimír Bajan, starosta 

(ďalej „objednávateľ “) 

 

 

uzatvárajú túto zmluvu podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len „Obchodný zákonník") a § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o 

autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“): 

 

Preambula 
 

Nasledujúce znenie zmluvy sa opiera o skutočnosti uvedené v písomnej ponuke na obstaranie 

zákazky: „Integrácia a úprava informačného systému mestskej časti na Integrovaný informačný 

systém Bratislavy (ďalej len „IIS BA“) z projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy" a 

účelom zmluvy je zadefinovať vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri vytvorení a dodaní 

úprav informačného systému mestskej časti a poskytnutí služieb súvisiacich s integráciou na IIS BA za 

účelom zabezpečenia poskytovania elektronických služieb bratislavskej samosprávy. 
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Článok 1 

Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je: 

2.1.  Záväzok zhotoviteľa vytvoriť pre objednávateľa a dodať objednávateľovi dielo „Integrácia 

a úprava informačného systému mestskej časti na Integrovaný informačný systém Bratislavy v 

rámci projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“ za podmienok ustanovených 

v časti A tejto zmluvy pozostávajúci z implementácie Mid-office komponentov mestskej časti 

Bratislava-Petržalka.  

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi servisnú podporu podľa bodu 7.11. po dobu 

4 rokov od prevzatia diela.  

2.3. Záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za realizáciu diela cenu podľa článku 3 zmluvy.   

 

Článok 3 

Cena predmetu zmluvy 

 
  Cena za realizáciu diela podľa článku 2 ods. 2.1  zmluvy je stanovená v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zahŕňa všetky oprávnené 

náklady zhotoviteľa, ktoré sú spojené s dodaním predmetu zmluvy. Cena je pevná a konečná a 

je stanovená vo výške 21 500,00 € bez DPH. Výška DPH pri sadzbe 20% je 4 300,00 €.  Cena 

z servisnú podporu  na dobu 4 rokov podľa článku 2 ods. 2.2.  je 12 000,00  € bez DPH. Výška 

DPH pri sadzbe 20% je 2 400,00 €.   

 

Výsledná suma za realizáciu predmetu zmluvy s DPH je 40 200,00 €. 

 

Článok4 

Čas a miesto plnenia 

 
4.1.  Plnenie predmetu zmluvy bude prebiehať na základe potrieb objednávateľa, podľa uzatvorenej 

zmluvy v zmysle harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 2 Harmonogram plnenia, ďalej 

členených na časti v zmysle prílohy č. 1 - Špecifikácia ceny tejto zmluvy. 

4.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok podľa zmluvy vo svojom sídle alebo na svojom 

pracovisku a na pracoviskách objednávateľa, prípadne na inom mieste, ktoré určí objednávateľ 

po dohode so zhotoviteľom. 

 

 

Článok 5 

Platobné podmienky 

 
5.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny daňových, alebo iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú výšku DPH, zhotoviteľ upraví cenu a DPH bude 

fakturovať vo výške v zmysle platných právnych predpisov  ku dňu vystavenia faktúry. Na 

takúto úpravu ceny nie je potrebné uzatvárať dodatok k zmluve.  

5.2.  Podmienky fakturácie: 

5.2.1.Právo na vystavenie faktúr za jednotlivé časti diela podľa prílohy č.1 vzniká zhotoviteľovi 

za podmienok uvedených v nasledujúcich odsekoch článku 5 tejto zmluvy.  

5.3.3.Platby budú realizované na základe predložených faktúr a v súlade s ustanoveniami článku 

5 tejto zmluvy. Faktúry musia byť vyhotovené a zaslané objednávateľovi v 2 origináloch 

v slovenskom jazyku. Faktúra za servisnú podporu bude vystavená po prevzatí diela, 

a uhradená formou jednorazovej platby.  

5.3.4.Faktúra musí obsahovať: 

a) obchodné meno a sídlo objednávateľa spolu s ostatnými identifikačnými údajmi, 

b) obchodné meno a sídlo zhotoviteľa spolu s ostatnými identifikačnými údajmi,  

c) dátum vyhotovenia faktúry, 
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d) dátum dodania služby, 

e) lehotu splatnosti faktúry, 

f) názov a adresu banky zhotoviteľa (vrátane kódu SWIFT), 

g) číslo účtu zhotoviteľa (vrátane čísla v tvare IBAN), 

h) fakturovanú sumu bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú sumu, 

i) náležitosti pre účely DPH, 

j) pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa. 

5.3.5.V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 

a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi ako 

rovnopis s označením „Oprava", resp. doručením podporných dokumentov k faktúre. 

5.3.6.Zmluvné strany sa dohodli že doba splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry, 

pričom zaplatením fakturovanej ceny na účely zmluvy sa rozumie deň pripísania 

fakturovanej sumy v prospech účtu zhotoviteľa. 

 

Článok 6 

Odovzdanie a prevzatie diela, dodacie podmienky 

 
6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude považované za dodané dňom podpisu záverečného 

preberacieho protokolu a záverečného akceptačného protokolu bez výhrad. 

6.2. Podpísaný akceptačný protokol bez výhrad a podpísaný preberací protokol k predmetu plnenia 

tejto zmluvy oprávňuje zhotoviteľa na vystavenie faktúry za príslušnú časť predmetu plnenia 

diela. 

6.3.  Celkové ukončenie a dodanie diela bude avizované písomne zhotoviteľom s určením termínu 

ukončenia realizácie služieb a termínu záverečného preberacieho konania, ktorý určí 

objednávateľ  po dohode so zhotoviteľom. Súčasťou záverečného preberacieho protokolu bude 

zároveň samostatná príloha - Sumárny podrobný rozpis jednotlivých častí diela. Záverečný 

akceptačný protokol  bude obsahovať podrobný popis odovzdaných softvérových modulov, 

zdrojové kódy plnenia, manuály na spoluprácu integračného rozhrania s Back-office systémami 

mestskej časti Bratislava-Petržalka na vhodnom nosiči. 

 6.4.  Ak zhotoviteľ poskytuje také služby alebo tovary, ktoré vyžadujú osvedčenie kvality, doloží k 

odovzdávajúcemu a preberaciemu protokolu dokumenty a doklady osvedčujúce ich kvalitu a 

kompletnosť (napr. osvedčenie o akosti a kompletnosti, návody na montáž a obsluhu, atesty, 

správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok /ak je to potrebné/, výsledky testovania, 

skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, 

doklady o spôsobe likvidácie odpadov a pod.), ak takéto dokumenty už neboli súčasťou ponuky 

predloženej objednávateľovi. 

 

Článok7 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
7.1. Zhotoviteľ' je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy riadne, včas a s odbornou 

starostlivosťou a za účasti odborných pracovníkov zhotoviteľa zodpovedných za realizáciu 

diela. 

7.2. Zhotoviteľ' je povinný do dvoch pracovných dní informovať objednávateľa o všetkých 

skutočnostiach, ktoré by mohli mať za následok omeškanie plnenia jeho záväzku podľa 

časového rámca aktivít uvedeného v prílohe č.2  Harmonogram plnenia. 

7.3.  Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie postupu inštalácie na produkčný server pri presune  

programov z testovacieho a vývojového prostredia. 

7.4.  Objednávateľ zabezpečí vstup zamestnancov zhotoviteľa a ich subdodávateľov do všetkých 

priestorov potrebný za účelom plnenia predmetu zmluvy. 

7.5.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť podľa bodov 7.6. až 7.8. potrebnú 

pre riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy. 
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7.6.  Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné zálohové kópie kompletných údajov rutinného 

spracovania dát minimálne 1x za týždeň, ako aj v prípade, ak ho o to požiada zhotoviteľ. 

7.7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi v primeranej lehote všetky informácie 

potrebné pre korektné plnenie predmetu zmluvy, ktoré má k dispozícii, ako napríklad technické 

špecifikácie, organizačné schémy, jasný popis problému, informácie o zmluvných záväzkoch 

voči tretím osobám, ak sa týkajú plnenia tejto zmluvy. 

7.8.  Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu tovaru  v miestnosti, kde bude dodaný tovar 

umiestnený uzamknutím bezpečnostným zámkom. Dvere sa nesmú dať vysadiť a zámok sa 

nesmie dať otvoriť planžetou (tzv. bezpečnostný zámok). 

7.9. Zmluvné strany sa dohodli, že ani jedna z nich nie je oprávnená postúpiť pohľadávku vzniknutú 

z tejto zmluvy na inú osobu (či už právnickú alebo fyzickú) v dôsledku čoho sa vylučuje inštitút 

postúpenia pohľadávok. 

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť pri realizácii integrácie IS mestskej časti 

Bratislava-Petržalka na Integrovaný informačný systém Bratislavy, ktorý realizuje a spravuje 

Hlavné mesto SR Bratislava na základe Zmluvy o spolupráci. 

7.11. Služby servisnej podpory budú zahŕňať: zaistenie prevádzkyschopnosti softvéru, rozvoj 

funkcionalít softvéru na základe plánov vývoja IS MČ, poskytovanie nových verzií softvéru – 

upgrade prednostne formou elektronického  plnenia, odovzdávanie patchov a hotpatchov ich 

sprístupnením na internete (www.stránkach ...) alebo formou elektronického plnenia, 

odovzdávanie informácií o nových  verziách softvéru ich sprístupnením na internete (www 

stránkach ...) alebo formou elektronického plnenia, poskytovanie podpory na aktuálnu verziu, 

technologický upgrade softvéru - zaisťovanie kompatibility s novými verziami operačného 

systému a ďalších používaných externých produktov, podpora štandardov a štandardov 

stanovených pre informačné systémy verejnej správy a update a upgrade (zaistenie funkčnosti v 

novej verzii softvéru) špeciálnych dovývojov a úprav realizovaných na základe objednávok a 

zmlúv uzavretých s objednávateľom. 

 

Článok 8 

Omeškanie 

 
8.1. Zmluvná strana je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy, a 

to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným 

spôsobom. Zmluvná strana nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku 

omeškania druhej zmluvnej strany. 

8.2.  V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením jeho záväzku je objednávateľ oprávnený 

požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z  diela  za každý aj začatý deň 

omeškania, maximálne do výšky 100% z ceny diela a vzniknutých neoprávnených výdavkov 

obstarávateľa. 

 

Článok 9 

Zodpovednosť za škodu, náhrada škody 

 
9.1. Zmluvné strany zodpovedajú za vzniknuté škody v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

9.2. Nárok na náhradu škody nevzniká oprávnenej strane pokiaľ povinná strana preukáže, že 

k porušeniu jej zákonnej alebo zmluvnej povinnosti došlo v dôsledku vyššej moci. To však 

neplatí, ak prekážka označovaná ako vyššia moc nastala až v čase, keď bola povinná strana v 

omeškaní s plnením svojej povinnosti. 

9.3. Poškodená strana, resp. oprávnená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie 

povinnosti povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom 

súčinnosti, ktorú bola poškodená strana povinná poskytnúť. 

9.4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti 

má vedieť alebo mohla vedieť, že poruší svoju povinnosť, je povinná oznámiť druhej zmluvnej 

strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení jej povinnosti ako aj o jej 
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dôsledkoch tohto porušenia, a to písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekážke 

dozvedela, alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. 

9.5. Zmluvná strana, ktorej bezprostredne hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti 

prípadu vykonať všetky opatrenia na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Zmluvná strana, 

ktorá bezprostrednú hrozbu škody zavinila, musí nahradiť náklady, ktoré vznikli druhej 

zmluvnej strane pri odvracaní bezprostredne hroziacej škody alebo pri zmiernení jej následkov. 

9.6. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením zmluvných povinnosti zhotoviteľa. 

9.7. Zmluvné strany s prihliadnutím na ostatné ustanovenia zmluvy konštatujú, že maximálna 

predvídateľná výška škody, ktorá môže vzniknúť na základe tejto zmluvy nepresiahne 100% 

z ceny diela. 

 

Článok 10 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 
10.1 Za porušenie povinnosti zhotoviteľa sapovažuje najmä: 

 nedodržanie Harmonogramu plnenia uvedeného v prílohe č. 2, 

10.2 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR za každé porušenie 

povinností podľa odseku 10.1   podľa tohto článku. 

10.3. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody, ktorá 

vznikne niektorej zo zmluvných strán v dôsledku porušenia dohodnutých zmluvných 

povinností. 

 

Článok 11 

Rozhodné právo, riešenie sporov 

 
11.1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka,  autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných predpisov 

platných v SR.  

11.2.  Akýkoľvek spor vyplývajúci zo zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou (vrátane akýchkoľvek 

otázok ohľadne jej existencie, platnosti, záväznosti alebo ukončenia) bude odkázaný a s 

konečnou platnosťou riešený pred súdmi SR. 

 

Článok12 

Vlastnícke právo 

 
12.1.  Objednávateľ nadobúda k príslušným jednotlivým častiam diela dodaným zhotoviteľom 

vlastnícke právo momentom úhrady faktúry  za  jednotlivú príslušnú časť plnenia. 

 

Článok13 

Dôverné informácie 

 
13.1.  Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií spôsobom obvyklým pre 

utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez 

ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie 

dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich 

tretích strán, pokiaľ  im takéto informácie boli poskytnuté. Dôvernou informáciou sa na účely 

tejto zmluvy nerozumie cena. 

13.2. Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným 

spôsobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe alebo v 

akejkoľvek súvislosti so zmluvou môžu byť použité výhradne na účely plnenia predmetu 

zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa 

zaväzujú dôverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, 

sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané zmluvnými stranami na základe 

zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti so zmluvou udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať o 
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nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a 

odcudzením, a to i po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvná strana nie je oprávnená 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany dôverné informácie 

poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť', zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani 

použiť inak než na účely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti 

zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia, odovzdania, oznámenia alebo sprístupnenia: 

a) odborným poradcom zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a 

iných poradcov, alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou 

povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní 

zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so zmluvnou stranou, 

b) subdodávateľom, ak sa subdodávateľ podieľa na plnení zmluvy, a ak je to potrebné pre 

účely plnenia povinností podľa zmluvy, pričom subdodávateľ musí byť viazaný minimálne 

rovnakým rozsahom povinností vo vzťahu k ochrane dôverných informácií, ako sú viazané 

zmluvné strany podľa zmluvy, 

13.3. Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na 

informácie, ktoré: 

a) boli zverejnené už pred podpisom zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe 

poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú, 

b) sa stanú všeobecne a verejne dostupnými po podpise zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu 

porušenia povinností podľa zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých 

podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú, 

c) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, 

prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto prípade 

zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej 

zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto 

informácií, 

d) boli získané zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula, a 

ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie. 

 

 

Článok14 

Licenčné podmienky 

 
14.1.  Ak bude v rámci plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom vytvorené plnenie, ktoré je autorským 

dielom podľa § 7 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 

právom (autorský zákon) v platnom znení, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ udeľuje 

objednávateľovi odovzdaním plnenia alebo jeho časti, ktorá autorské dielo obsahuje, územne 

obmedzenú na štáty EÚ a časovo neobmedzenú licenciu k takto vytvorenému autorskému dielu 

ako celku aj k jeho jednotlivým častiam, a to v nasledovnom rozsahu: 

a) objednávateľ je oprávnený autorské dielo používať na vlastnú potrebu pri plnení svojich 

povinností pre účel, na ktorý mu bolo plnenie dodané podľa zmluvy (zapisovanie údajov, 

zostavovanie a tlač reportov a iné spôsoby použitia potrebné pre naplnenie účelu, na ktorý 

bolo plnenie objednávateľovi dodané) bez obmedzenia počtu užívateľov, 

b) objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu, alebo licenciu podľa zmluvy previesť na iný 

orgán verejnej správy, ak budú na tento orgán prevedené práva a povinnosti, ktoré plní 

objednávateľ a v prípade, ak to bude umožňovať platná legislatíva SR, 

c) ak zhotoviteľ nebude riadne plniť svoje povinnosti podľa zmluvy viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich dní a s riadnym plnením nezačne ani do 15 dní od doručenia písomnej výzvy 

objednávateľa, je objednávateľ oprávnený upravovať a ďalej rozvíjať autorské dielo, a to aj 

prostredníctvom tretej osoby. Oprávnenie objednávateľa na úpravu a rozvoj autorských práv 

a využívanie licencie sa vzťahuje v rozsahu a na účel dohodnutý v zmluve aj v prípade 

predčasného skončenia zmluvného vzťahu. 
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14.2. Zhotoviteľ  vyhlasuje a zodpovedá za to, že bude osobou oprávnenou vykonávať k autorskému 

dielu podľa čl. 14 ods. 14.1. tejto zmluvy majetkové práva autora v zmysle § 50 autorského 

zákona, alebo na základe zmluvy s autorom, alebo spoluautorom autorského diela. 

14.3. Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že k autorským dielam podľa čl. 14. ods. 14.1. tejto 

zmluvy  

a)  je oprávnený udeliť licenciu a ostatné oprávnenia v rozsahu podľa tejto zmluvy a  

b) že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili použitiu autorského diela 

objednávateľom podľa tejto zmluvy. V prípade, že sa preukáže uvedené vyhlásenie ako 

nepravdivé, zhotoviteľ sa zaväzuje uvedenú právnu vadu na vlastné náklady bezodkladne 

odstrániť a nahradiť' objednávateľovi škodu, ktorá mu v dôsledku uvedeného vznikla.  

14.4. Odplata za udelenú licenciu a sublicenciu na používanie plnenia je zahrnutá v cene plnenia. 

 

Článok15 

Osobitné ustanovenia 

 
 Zmluvné strany nemôžu uzavrieť dodatky k zmluve, ktoré by podstatným spôsobom menili 

pôvodný predmet zákazky, dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v 

pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, 

alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo zvyšovali cenu 

plnenia alebo jeho časti alebo menili ekonomickú rovnováhu zmluvy v prospech zhotoviteľa. 

 

Článok 16 

Zodpovednosť za vady 

 

16.1. Zhotoviteľ poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov na dielo. 

16.2. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitné zhotovenie, funkčnosť a dodanie diela. Zhotoviteľ zodpovedá 

za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok zmluvy, v súlade s projektom, a podľa 

platných právnych predpisov a technických noriem ku dňu odovzdania diela, a že počas 

záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

16.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje k bezplatnému odstráneniu vady, poškodenia alebo k výmene nejakej 

časti služby alebo diela počas realizácie projektu na svoje náklady. 

16.4.  Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa   

zodpovednosti za vady. 

16.5.  Objednávateľ podpisom zmluvy akceptuje všetkých subdodávateľov zhotoviteľa, čo zhotoviteľa 

nezbavuje zodpovednosti za kvalitu plnenia podľa zmluvy a podľa Obchodného zákonníka. 

 

Článok 17 

Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy 

 
17.1. Zmluvu možno ukončiť aj dohodou zmluvných strán. 

17.2. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu, ak: 

a) zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo 

reštrukturalizácia, alebo bude voči nemu začaté exekučné konanie, 

b) zhotoviteľ nedodržuje harmonogram plnenia po dobu dlhšiu ako 15 kalendárnych dní, 

nerealizuje dielo v súlade s opisom predmetu zákazky a dielo nie je v súlade s technickou 

dokumentáciou projektu,   

c) zhotoviteľ poskytne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytne informácie 

v súlade s podmienkami zmluvy, 

d) sa preukáže porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít zmluvy 

súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa. 

17.3. Zhotoviteľ je oprávnený vypovedať zmluvu, ak sa preukáže porušenie právnych predpisov SR a     

   EÚ v rámci realizácie aktivít zmluvy súvisiacich s činnosťou objednávateľa.  

17.4. Vypovedanie zmluvy je považované za doručené druhej zmluvnej strane prevzatím alebo 

odmietnutím prevzatia zásielky. Ak ju nemožno druhej zmluvnej strane doručiť na adresu 
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uvedenú v zmluve, alebo na korešpondenčnú adresu oznámenú zmluvnej strane, považuje sa 

listina o vypovedaní za doručenú ku dňu uloženia zásielky na pošte. Výpovedná lehota je 1 

mesiac a začína plynúť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej 

strane. 

Článok 18 

Záverečné ustanovenia 

 
18.1.  Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov, nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

18.2.  Ak bude akékoľvek ustanovenie zmluvy vyhlásené za neplatné alebo nevymožiteľné, platnosť 

alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy zostane nedotknutá. V takomto prípade sa 

zmluvné strany dohodli, že uzatvoria dodatok k zmluve a tie ustanovenia, ktoré stratili platnosť 

alebo sa stali nevymožiteľnými, nahradia ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia budú čo 

najviac podobné pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ tejto zmluvy, pri 

rešpektovaní nových skutočností, bez ujmy pre obidve zmluvné strany. 

18.3.  Zhotoviteľ berie na vedomie, že rozpočtované položky sú prostriedkom vyplateným  zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. Na použitie týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a ich 

vymáhanie v prípade porušenia finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v osobitných 

predpisoch (napr. zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o 

finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov). 

18.4. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej 

republiky. 

18.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní  štyri  

vyhotovenia dostane objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ. 

18.6. Zmluva spolu s prílohami tvorí úplnú a konečnú dohodu medzi zmluvnými stranami vo všetkých 

záležitostiach v nej obsiahnutých. Nahrádza všetky predchádzajúce písomné alebo ústne dohody 

týkajúce sa predmetu zmluvy. 

18.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a nie v tiesni, že jej 

ustanovenia považujú za určité a zrozumiteľné, že jej podmienky nepovažujú za nápadne 

nevýhodné a že jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

18.8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1 - Špecifikácia ceny 

Príloha č. 2 - Harmonogram plnenia  

Príloha č.3 - Zmluvu o budúcej zmluve s pôvodným dodávateľom verejného obstarávateľa 

softvérovej aplikácie, ktorého súčasťou je  jeho informačný systém. Prípadne, ak je autorom 

súčasného prevádzkovaného systému predloží relevantný doklad v súlade § 16 zákona č. 

618/2003 (Autorský zákon) 

 

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

 

 

za objednávateľa:  za zhotoviteľa: 

 

 

 

______________________     _______________________ 


