
INOMINÁTNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a podľa § 39 a § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 

právom v znení neskorších predpisov (Autorský zákon) 

Čl. I  
ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ:  Centrum vedecko-technických informácií SR 

Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

Zastúpený: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

Zastúpený vo veciach technických: Ing. Jana Jagnešáková 

IČO: 00151882 

IČ DPH: SK2020798395 

DIČ: 2020798395 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000064743/8180 

Tel, fax : +421 269 253 137 

E-mail : jana.jagnesakova@cvtisr.sk 

(ďalej len „Objednávateľ") 

a Dodávateľ:      KVANT, spol. s r.o. 

Sídlo:     FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 

Zastúpený:     RNDr. Ľubomír Mach 

Zastúpený vo veciach technických :  Ing. Martin Guldan 

IČO:     31398294 

IČ DPH:     SK2020330565 

DIČ:     2020330565 

Bankové spojenie :    

Číslo účtu:     

Tel, fax :     +421 2 6541 13 44, +421 2 6541 13 53 

E-mail :     kvant@kvant.sk 

(ďalej len „Dodávateľ") uzavreli na základe výsledku verejnej súťaže túto inominátnu zmluvu (ďalej 

len „zmluva") . 

Čl. II  
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 Táto zmluva sa uzatvára na účely realizácie Centra vedy ako zážitkového vedeckého parku (ďalej len „Centrum 

vedy") v rámci implementácie národného projektu „PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku". 
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2.2 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejnej súťaže v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

2.3 Predmet zmluvy je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR), Operačný program 

Výskum a vývoj (číslo zmluvy: OPVaV/N/6/2013, OPVaV/N/7/2013, ITMS kódy: 26220220181, 26240220085), 

v rámci realizácie národného projektu „PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku". 

Čl. III  

PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa : 

a) vytvoriť dielo - zhotovenie exponátov podľa návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej aj 

ako „dielo"), 

b) vykonať inštaláciu a sprevádzkovanie exponátov, 

c) vykonať funkčné skúšky a revízne skúšky exponátov, ak budú tieto potrebné, 

d) vykonať servis a údržbu exponátov, 

e) poskytnúť licenčné, resp. autorské práva, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na vlastné 

náklady, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

3.2 Súčasťou plnenia Dodávateľa je aj: 

a) vyhotovenie a odovzdanie dokumentácie k jednotlivým exponátom a to ako súčasť odovzdávacieho a 

preberacieho protokolu (bod 6.1 zmluvy) , 

b) vykonanie školenia zodpovedných zamestnancov Objednávateľa a zaškolenie animátorov v rozsahu min. 

3 zamestnancov a 15 animátorov objednávateľa a to v termíne najneskôr do 30.11.2015. 

3.3 V prípade, že v zmysle platných noriem a nariadení bude potrebné v zmysle platnej právnej úpravy vykonať 

revízne skúšky na predmet tejto zmluvy uvedený v bode 3.1 písm. a) zmluvy, zaväzuje sa tieto zabezpečiť 

Dodávateľ na vlastné náklady. 

3.4 Dielo podľa bodu 3.1 písm. a) zmluvy sa považuje za vykonané riadne a včas jeho riadnym zhotovením v 

súlade s touto zmluvou, platnými právnymi predpismi a jeho včasným odovzdaním Objednávateľovi.  

3.5 Dodávateľ je povinný zrealizovať predmet tejto zmluvy uvedený v bode 3.1 písm. a), b) tak, aby spĺňal 

bezpečnostné a hygienické predpisy v zmysle platných noriem.  

3.6 Predmetom tejto zmluvy je taktiež záväzok Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi cenu za dodanie Predmetu 

zmluvy špecifikovanú v článku V zmluvy. 

3.7 Dodávateľ sa zaväzuje postupovať podľa časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy vopred 

dohodnutého zmluvnými stranami (Príloha č. 2) a bez zbytočného odkladu upovedomiť Objednávateľa o 

všetkých skutočnostiach, ktoré by spôsobili omeškanie plnenia zo strany Dodávateľa alebo by mohli mať 

nepriaznivý vplyv na ďalšie plnenie zmluvy. 



3.8 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie záväzkov Dodávateľa 

vyplývajúcich zo zmluvy, najmä poskytne Dodávateľovi všetky podklady potrebné pre splnenie predmetu zmluvy a 

Čl. IV  
MIESTO A ČAS PLNENIA 

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Bojnická 3, Bratislava, Slovenská republika. 

4.2 Predmet tejto zmluvy je Dodávateľ povinný plniť v súlade s časovým harmonogramom dohodnutým zmluvnými 

stranami (Príloha č. 2). Časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy podpísaný zmluvnými stranami je 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a možno ho meniť len písomnou dohodou zmluvných strán. 

4.3 Časový harmonogram uvedený v bode 4.2 tohto článku je pre dodávateľa záväzný. V prípade porušenia povinnosti 

podľa tohto článku zmluvy je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý 

nárok Objednávateľa na náhradu škody 

Čl. V  
CENA ZA PREDMET ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Cena za dodávku Predmetu zmluvy je stanovená v súlade s § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, 

vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva, a týmto spôsobom zostavená cena podľa bodu 5.2 je 

cena maximálna a neprekročiteľná. 

5.2 Celková cena za vykonanie Predmet zmluvy sa skladá z nasledujúcich častí: 

Cena bez DPH: 2 489 083,33- €, slovom: dva milióny štyristoosemdesiatdeväťtisíc 

osemdesiattri eur a 60/100 eur 

DPH 20%:    497 816,67- €, slovom: štyristodeväťdesiatsedemtisíc osemstošestnásť 

eur a 67/100 eur 

Cena s DPH: 2 986 900,00-€, slovom: dva milióny deväťstoosemdesiatšesťtisíc deväťsto 

eur 

5.3 Úhrada ceny za dodávku Predmetu zmluvy sa uskutoční na základe faktúr. 

5.4 Dodávateľ do 5 pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca v ktorom dodal časť Predmetu zmluvy podľa 

Prílohy č. 2 zostaví súpis vykonaných dodávok (ďalej len „súpis") podľa položiek uvedených v Prílohe č. 2. a odovzdá 

ho Objednávateľovi na schválenie. V prípade, ak má súpis vady, Objednávateľ ho do 5 pracovných dní vráti s 

pripomienkami Dodávateľovi na prepracovanie. Po schválení súpisu Objednávateľom, Dodávateľ vystaví faktúru na 

sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam a dodávkam. 

5.5 Prílohou každej faktúry bude súpis a protokol o odovzdaní a prevzatí fakturovaného plnenia. 

5.6 Úhrada faktúry je prevzatím zodpovedajúcej časti dodávok Objednávateľom. Každé plnenie sa považuje za 

samostatne zdaniteľné plnenie Dodávateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť len riadne vykonané a písomne 

odsúhlasené dodávky. 



5.7 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnej úhrade z účtu Objednávateľa na účet Dodávateľa. Za deň 

splnenia peňažného záväzku sa považuje deň, keď bude platená čiastka odpísaná z účtu Objednávateľa v prospech 

účtu Dodávateľa. 

5.8 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona číslo 222/2004 Z.z. o 

dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Vystavená faktúra musí obsahovať minimálne: obchodné meno a 

sídlo, IČO, DIČ Dodávateľa, meno, sídlo, IČO, DIČ Objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a 

deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, výšku 

ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, názov projektu, ITMS kódy, podpis 

oprávnenej osoby. 

5.9 Lehota splatnosti každej faktúry je v súlade s § 340b ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. 

5.10 V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené 

náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota 

splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení opravenej faktúry Objednávateľovi.  

Čl. VI  
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU ZMLUVY 

6.1 Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy uvedeného v bode 3.1 písm. a) tejto zmluvy sa uskutoční na 

základe protokolu o odovzdaní a prevzatí podpísaného poverenými osobami objednávateľa a zhotoviteľa.  

6.2 Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy uvedeného v bode 3.1 písm. b), c), 3.2 písm. b) tejto zm luvy sa 

uskutoční na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí podpísaného poverenými osobami objednávateľa a 

zhotoviteľa. 

6.3 Dodávateľ je povinný dodať Predmet tejto zmluvy uvedený v bode 3.1 písm. a, b tak, aby spĺňal 

bezpečnostné a hygienické predpisy. 

6.4 Dodávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Predmetu zmluvy uvedený v bode 3.1 písm. a) zmluvy 

odovzdať Predmet zmluvy tak, aby ho bolo možné ihneď riadne prevziať a užívať.  

6.5 Ak pri preberaní Predmetu zmluvy Objednávateľ zistí, že Predmet zmluvy má vady, je oprávnený sa 

rozhodnúť či: 

a) Predmet zmluvy neprevezme a spíše so Dodávateľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich 

odstránenia. Dodávateľ je povinný odovzdať Predmet zmluvy Objednávateľovi bezodkladne po odstránení 

zistených vád. 

b) Predmet zmluvy prevezme a na preberacom protokole bude uvedený zoznam vád a nedorobkov spoločne 

s dohodnutým termínom ich odstránenia. 

6.6 Osobou poverenou za objednávateľa na podpis protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy je  Ing. 

Ľubomír Bilský.   

6.7 Osobou poverenou za dodávateľa na podpis protokolu o odovzdaní a prevzatí je Ing. Martin Guldan. 



Čl. VII 

AUTORSKÉ PRÁVA A LICENCIA NA POUŽITIE PREDMETU ZMLUVY 

7.1 Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa tejto zmluvy autorské dielo chránené ako predmet duševného vlastníctva v zmysle 

ustanovenia § 7 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len 

„autorský zákon") v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon"), Dodávateľ poskytuje v súlade s 

ustanovením § 40 a nasl. autorského zákona Objednávateľovi licenciu na používanie diela v súlade s účelom podľa 

tejto zmluvy, a to s účinnosťou odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela, v ktorom je autorské dielo zahrnuté, 

v rozsahu uvedenom v bode 7.2 tejto zmluvy(ďalej len „licencia"). 

7.2 Dodávateľ touto zmluvou udeľuje Objednávateľovi licenciu v neobmedzenom časovom a územnom rozsahu na 

všetky spôsoby použitia Predmetu zmluvy známe v čase podpisu tejto zmluvy. 

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že bez súhlasu Dodávateľa nebude žiadnym spôsobom meniť ani modifikovať Predmet 

zmluvy. 

7.4 Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie Predmet zmluvy. Dodávateľ si je vedomý, že 

nesmie bez súhlasu Objednávateľa použiť Predmet zmluvy ani udeliť licenciu na použitie Predmetu zmluvy podľa 

tejto zmluvy tretej osobe. 

7.5 Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na dobu neurčitú. 

7.6 Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli na bezodplatnom udelení licencie. 

7.7 Dodávateľ ako osoba vykonávajúca majetkové práva k autorskému dielu, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

vyhlasuje, že vysporiada všetky majetkové autorské práva, že má právo uzatvoriť licenčnú zmluvu a vykonávať 

majetkové práva autorov v rozsahu vymedzenom v zmluve. 

V prípade, ak sa toto vyhlásenie ukáže v budúcnosti nepravdivým, Objednávateľ má právo na náhradu škody, 

ktorá by mu takýmto nepravdivým vyhlásením bola spôsobená voči Dodávateľovi, ktorého vyhlásenie sa ukázalo 

byť nepravdivé. 

7.8 Dodávateľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže nepravdivé vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku, z takéhoto 

dôvodu nahradiť Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nepravdivého 

vyhlásenia a uplatnených nárokov tretích osôb, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia. 

7.9 Dodávateľ sa tiež zaväzuje na svoje vlastné náklady a výdavky neodkladne obstarať pre Objednávateľa od 

autorov alebo osôb vykonávajúcich majetkové práva autorov (tretích osôb) súhlas na používanie jednotlivých 

plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných a/alebo vytvorených tretími osobami pre Objednávateľa na 

splnenie tejto zmluvy alebo upraviť jednotlivé plnenia dodané, poskytnuté, vykonané alebo vytvorené 

Dodávateľom, jeho subdodávateľom alebo tretími osobami na splnenie tejto zmluvy tak, aby sa už ďalej 

neporušovali autorské práva alebo práva priemyselného alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, alebo 

nahradiť jednotlivé plnenia dodané, poskytnuté, vykonané alebo vytvorené Dodávateľom, subdodávateľom 

alebo tretími osobami na splnenie tejto zmluvy rovnakými alebo aspoň takými plneniami, ktoré majú podstatne 

podobné kvalitatívne, operačné a technické parametre a funkčnosti, alebo aj sa jedná o plnenie poskytnuté na 

základe licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť v súlade s tým, čo pre taký nárok stanovujú jej licenčné 

podmienky. 

7.10 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a 

všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú objednávateľovi v súvislosti s uplatnením nárokov tretej osoby; 

Nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi nie je dotknutý. 



7.11 Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne informovať Dodávateľa o každom nároku vznesenom treťou 

osobou. 

Čl. VIII  

SANKCIE 

8.1 Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny každého plnenia za každý, aj 

začatý deň omeškania Dodávateľa s konkrétnym plnením. 

8.2 Dodávateľ je povinný v prípade požiadavky objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 

včas nedodaného Predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania v prípade nedodržania termínu 

odovzdania Predmetu zmluvy podľa čl. VI tejto zmluvy. 

8.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb čiastkových faktúr alebo vyúčtovania ceny za Predmet 

zmluvy, má Dodávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň 

omeškania. 

Čl. IX  
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA 

9.1 . Dodávateľ zodpovedá za to, že Predmet zmluvy bude zhotovený v súlade so zmluvou a bude mať vlastnosti 

stanovené touto zmluvou a jej prílohami. Dodávateľ ďalej zodpovedá, že každý predmet zmluvy podľa bodu 

3.1 písm. a) zmluvy bude funkčný v podmienkach Centra vedy t.j. nepretržite v rozsahu min  hodín denne. 

9.2 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má Predmet zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady 

vzniknuté po odovzdaní Predmet zmluvy zodpovedá, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

9.3 Dodávateľ v plnej miere zodpovedá za vady, ktoré boli zistené pri realizácií Predmetu zmluvy.  

9.4 Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od 

Objednávateľa a Dodávateľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne 

na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití trval. 

9.5 Za skryté vady, ktorá Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Predmet zmluvy zodpovedá 

Dodávateľ počas 24 mesiacov od odovzdania Predmetu zmluvy Objednávateľovi.  

9.6 Záručná doba na Predmet zmluvy, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 24 mesiacov. Záručná doba začína 

plynúť dňom protokolárneho prevzatia Predmetu zmluvy Objednávateľom a neplynie v čase, kedy 

Objednávateľ nemohol Predmet zmluvy užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Dodávateľ.  

9.7 Zárukou Dodávateľ preberá záväzok, že predmet Predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na 

použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 

9.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady Predmetu zmluvy uplatní po jej zistení bezodkladne 

telefonickyelektronickou poštou, prípadne faxom a následne písomnou formou.  



9.9 Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť vady Predmetu zmluvy, za ktoré zodpovedá, do troch (3) kalendárnych dní po 

nahlásení reklamácie podľa bodu 9.8., alebo sa písomne dohodnúť s Objednávateľom na inej dobe odstránenia 

vady s ktorou však Objednávateľ musí súhlasiť. Reklamácie Dodávateľ prijíma nepretržite, 24 hodín denne, 7 dní v 

týždni na telefónnom čísle +421 917 318 777 a na e-mailovej adrese dubina@kvant.sk.  

9.10 Počas záručnej doby bude Dodávateľ na vlastné náklady zabezpečovať všetku potrebnú preventívnu a korektívnu 

údržbu exponátov vrátane dodávky potrebných náhradných dielov. 

Čl. X  
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

10.1 Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu na majetku a zdraví spôsobené počas inštalácie Predmetu 

zmluvy, ako aj za škody na majetku a zdraví spôsobené Predmetom zmluvy alebo jeho časťou počas prevádzky. 

Dodávateľ zodpovedá tiež za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia 

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Podmienkou zodpovednosti dodávateľa za škody na majetku a zdraví počas 

prevádzky je dodržanie prevádzkového poriadku a bezpečnostných predpisov Objednávateľom. 

10.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá 

strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

Čl. XI  
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

11.1 Vlastnícke a licenčné práva k Predmetu zmluvy prechádzajú na Objednávateľa okamihom protokolárneho 

prevzatia Predmetu zmluvy Objednávateľom. 

11.2 Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Predmetu zmluvy zabezpečuje Dodávateľ. Kúpna cena týchto vecí je 

súčasťou maximálnej ceny stanovenej v čl. V bod 5.2 tejto zmluvy. 

11.3 Nebezpečenstvo škody na Predmete zmluvy ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Predmetu 

zmluvy znáša Dodávateľ až do protokolárneho prevzatia Predmetu zmluvy Objednávateľom. 

11.4 Dodávateľ tiež nesie zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci až do protokolárneho prevzatia 

Predmetu zmluvy Objednávateľom. 

Čl. XII  
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

12.1 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného alebo opakovaného t.j. minimálne 

2x, porušenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

12.2Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť od zmluvy v zmysle príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka ako aj z nasledujúcich dôvodov: 

a) ak sa Zhotoviteľ pre okolnosti alebo dôvody na jeho strane dostane do omeškania so 

splnením zmluvného termínu , 

 



b) ak Zhotoviteľ vykoná dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve vrátane jej príloh, všeobecne záväznými právnymi predpismi, usmerneniami, 

ako aj s pokynmi Objednávateľa a tieto nedostatky Diela neodstráni riadne a včas v 

súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,, 

c) dodané dielo je poškodené alebo nespĺňa podmienku funkčnosti podľa bodu 

9.1 tejto zmluvy, 

d) ak Zhotoviteľ postupuje pri vykonávaní diela tak, že je zjavné, že dielo nebude vykonané v 

dohodnutej lehote alebo kvalite. 

12.3 Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak Objednávateľ odmietne poskytnúť súčinnosť 

nevyhnutnú pre plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo 

Dodávateľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí Dodávateľ podrobne dokladovať 

a špecifikovať. 

12.4 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana 

odstupuje. Doručením dostúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane sa táto zmluva zrušuje. 

12.5 Odstupujúca zmluvná strana má nárok na zaplatenie nákladov v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich 

zo zmluvy, ktoré účelne a preukázateľne vynaložila do okamihu porušenia záväzkov druhou zmluvn ou 

stranou. 

Čl. XIII  
DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ 

13.1 Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie 

doručenie písomnosti doporučene poštou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 13.2 tohto 

článku, doručenie kuriérom, faxom, e-mailom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň 

doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú 

písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, 

doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, 

preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval", „adresát je neznámy" 

alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.  

13.2 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty, faxom alebo e-mailom sa použijú adresy a kontaktné údaje 

zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti pred 

odoslaním písomnosti oznámil nové adresy a nové kontaktné údaje, resp. novú adresu určenú na 

doručovanie písomností. 

13.3 V prípade akejkoľvek zmeny adresy alebo kontaktných údajov určených na doručovanie písomností na 

základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy 

a kontaktných údajov bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre 

doručovanie rozhodujúca nová adresa a nové kontaktné údaje riadne oznámené zmluvnej strane pred 

odosielaním písomnosti. 

13.4 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou doručuje inak ako 

poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 13.2 a lebo bodu 13.3 

tohto článku, ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje.  



Čl. XIV 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA VYPLÝVAJÚCE Z POVAHY ZDROJA 

FINANCOVANIA Z FONDOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 

14.1 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému 

vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 

1083/2006 resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 

a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly a 

poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Dodávateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. 

14.2 Dodávateľ je povinný predovšetkým oznámiť finančnú štruktúru plnenia zákazky na základe požiadavky 

Objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú 

dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon 

kontroly podľa tohto bodu zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním 

realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto podklady aj Objednávateľ.  

14.3 Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany Dodávateľa 

sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy. 

14.4 V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných 

podkladov zo strany Dodávateľa, je povinný Dodávateľ túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť 

kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu projektov 

zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013 do 31. augusta 2020. 

Čl. XV SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

15.1 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku. Dodávateľ berie na 

vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto 

zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu. 

15.2 Jednotlivé články tejto zmluvy budú doplňované, upravované alebo rušené vzájomne dohodnutými 

písomnými, číslovanými dodatkami, ktoré budú podpísané zástupcami oboch strán vo veci zmluvnej. Dodatky 

sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

15.3 Účinnosť dodatkov nastane deň po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.  



 

15.4 V prípade, ak na strane Objednávateľa vzniknú nové požiadavky nad rozsah navrhovaného riešenia, zmluvné 

strany sa zaväzujú riešiť nové požiadavky dodatkom k tejto zmluve. 

15.5 V prípade, že na strane Dodávateľa bude účastníkom tejto zmluvy dva alebo viac subjektov, každý z nich je 

oprávnený a povinný z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy spoločne a nerozdielne.  

15.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

15.7 Zmluva nadobúda účinnosť deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.  

15.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní obdrží dve (2) 

vyhotovenia a Dodávateľ dve (2) vyhotovenia. 

15.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

V Bratislave, dňa 24.09.2015 

.................................................. ......................................... 
         za Objednávateľa:           za Dodávateľa:  
   prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.,     RNDr. Ľubomír Mach 
        generálny riaditeľ                 konateľ 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy (bod 3.1 písm. a) zmluvy) 

Príloha č. 2 Časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy 
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Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy 

 

  6.Exponáty         

  

Názov exponátu Množstvo Jednotková 
cena v Eurách 

bez DPH 

Celková cena v 
Eurách bez DPH 

Celková cena 
v Eurách s 

DPH 
1 Roboty a umenie 1 349 500,00 349 500,00 419 400,00 

2 Lietajúca veterná elektráreň  1 69 083,33 69 083,33 82 900,00 

3 3D projekčné mapovanie 1 260 000,00 260 000,00 312 000,00 

4 Piliere vedy a techniky 1 222 500,00 222 500,00 267 000,00 

5 Mechanika pohybu 1 25 000,00 25 000,00 30 000,00 

6 Fyzika rovnováhy 1 12 500,00 12 500,00 15 000,00 

7 Zotrvačnosť 1 12 500,00 12 500,00 15 000,00 

8 Od príťažlivosti k chaosu 1 12 500,00 12 500,00 15 000,00 

9 Matematika okolo nás 1 12 500,00 12 500,00 15 000,00 

10 Zábavná logika 1 5 000,00 5 000,00 6 000,00 

11 3D odlačok tela 1 35 000,00 35 000,00 42 000,00 

12 Hybnosť telies 1 5 000,00 5 000,00 6 000,00 

13 A predsa sa točí 1 12 500,00 12 500,00 15 000,00 

14 Motory - skrotený pohyb 1 25 000,00 25 000,00 30 000,00 

15 Prevod energie 1 20 000,00 20 000,00 24 000,00 

16 
Automobil-pohodlie a 
bezpečnosť 

1 
50 000,00 50 000,00 60 000,00 

17 Mostné konštrukcie 1 25 000,00 25 000,00 30 000,00 

18 Mesto budúcnosti 1 25 000,00 25 000,00 30 000,00 

19 Letecká technika 1 75 000,00 75 000,00 90 000,00 

20 Prúdenie vzduchu 1 6 250,00 6 250,00 7 500,00 

21 Zábavný priemyselný robot 1 230 000,00 230 000,00 276 000,00 

22 Razenie  mincí 1 25 000,00 25 000,00 30 000,00 

23 Kontrola kvality výrobkov 1 35 000,00 35 000,00 42 000,00 

24 Základy elektromagnetizmu 1 20 000,00 20 000,00 24 000,00 

25 Magnetická indukcia 1 20 000,00 20 000,00 24 000,00 

26 

Teslov svet 1 
32 500,00 32 500,00 39 000,00 

27 Elektomagnetické vlny 1 32 500,00 32 500,00 39 000,00 

28 Zdroje svetla 1 37 500,00 37 500,00 45 000,00 

29 Svetelný simulátor 1 50 000,00 50 000,00 60 000,00 

30 

Virtuálny svet - vizualizácia 
objemných dát  

1 
37 500,00 37 500,00 45 000,00 

        0,00 0,00 

31 Zobrazovanie a vizualizácia 1 50 000,00 50 000,00 60 000,00 

32 Svet optiky 1 125 000,00 125 000,00 150 000,00 
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33 Holografia 1 10 000,00 10 000,00 12 000,00 

34 Kreslenie svetlom 1 12 500,00 12 500,00 15 000,00 

35 Ilúzie 1 12 500,00 12 500,00 15 000,00 

36 Optické klamy 1 12 500,00 12 500,00 15 000,00 

37 Zvuk a jeho vlastnosti 1 87 500,00 87 500,00 105 000,00 

38 Premena dreva 1 50 000,00 50 000,00 60 000,00 

39 Tajomný svet lesa 1 50 000,00 50 000,00 60 000,00 

40 Biosignály 1 37 500,00 37 500,00 45 000,00 

41 Reflexy 1 62 500,00 62 500,00 75 000,00 

42 Energia budúcnosti 1 35 000,00 35 000,00 42 000,00 

43 Voda v pohybe  1 75 000,00 75 000,00 90 000,00 

44 Svet kvapalín 1 25 000,00 25 000,00 30 000,00 

45 Chémia hrou 1 25 000,00 25 000,00 30 000,00 

46 Pozoruhodné polyméry 1 12 500,00 12 500,00 15 000,00 

47 Svet materiálov 1 26 750,00 26 750,00 32 100,00 

  SPOLU     2 489 083,33 2 986 900,00 
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Príloha č. 2 Časový harmonogram plnenia predmetu zmluvy 

 

  6.Exponáty Termín dodania 

1 Roboty a umenie 30.11.2015 

2 Lietajúca veterná elektráreň  30.11.2015 

3 3D projekčné mapovanie 30.11.2015 

4 Piliere vedy a techniky 30.11.2015 

5 Mechanika pohybu 16.11.2015 

6 Fyzika rovnováhy 16.11.2015 

7 Zotrvačnosť 16.11.2015 

8 Od príťažlivosti k chaosu 16.11.2015 

9 Matematika okolo nás 16.11.2015 

10 Zábavná logika 16.11.2015 

11 3D odlačok tela 30.11.2015 

12 Hybnosť telies 16.11.2015 

13 A predsa sa točí 16.11.2015 

14 Motory - skrotený pohyb 30.11.2015 

15 Prevod energie 30.11.2015 

16 Automobil-pohodlie a bezpečnosť 30.11.2015 

17 Mostné konštrukcie 30.11.2015 

18 Mesto budúcnosti 30.11.2015 

19 Letecká technika 16.11.2015 

20 Prúdenie vzduchu 16.11.2015 

21 Zábavný priemyselný robot 30.11.2015 

22 Razenie  mincí 30.11.2015 

23 Kontrola kvality výrobkov 30.11.2015 

24 Základy elektromagnetizmu 30.11.2015 

25 Magnetická indukcia 30.11.2015 

26 Teslov svet 16.11.2015 

27 Elektomagnetické vlny 30.11.2015 

28 Zdroje svetla 30.11.2015 

29 Svetelný simulátor 30.11.2015 

30 Virtuálny svet - vizualizácia objemných dát  30.11.2015 

31 Zobrazovanie a vizualizácia 30.11.2015 

32 Svet optiky 30.11.2015 

33 Holografia 16.11.2015 

34 Kreslenie svetlom 30.11.2015 

35 Ilúzie 16.11.2015 

36 Optické klamy 30.11.2015 

37 Zvuk a jeho vlastnosti 30.11.2015 

38 Premena dreva 30.11.2015 

39 Tajomný svet lesa 30.11.2015 

40 Biosignály 30.11.2015 
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41 Reflexy 30.11.2015 

42 Energia budúcnosti 30.11.2015 

43 Voda v pohybe  30.11.2015 

44 Svet kvapalín 30.11.2015 

45 Chémia hrou 30.11.2015 

46 Pozoruhodné polyméry 30.11.2015 

47 Svet materiálov 30.11.2015 

 


