
ZMLUVA
O  INŠTALOVANÍ  SOFTVÉROVÉHO  DIELA

- virtuálne prezentácie

Táto zmluva je uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 
(Obchodný zákonník) v znení jeho neskorších zmien a doplnkov

medzi

Objednávateľom:
Názov: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Právna forma: Štátna príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ
IČO: 00 151 882
DIČ: 2020798395
IČ DPH: SK2020798395
Bankové spojenie: 7000372463/8180, Štátna pokladnica
Zastúpenou: Mgr. Andrea Putalová, Ing. Eva Kalužáková
Telefón:  02/ 69 253 128, 02/ 69 253 139
E-mail: andrea.putalova@cvtisr.sk, kaluzakova@cvtisr.sk

a

Zhotoviteľom: Mgr. Norbert Végh – ORON
Nová 500/66
045 01 Levoča

zastúpenou: Mgr. Norbertom Véghom 
IČO:  10 905 235
DIČ: 1031134049 
Právna forma: SZČO
Č.účtu: 6831701008/1111
Bankové spojenie: Unicredit Bank a.s. Bratislava

           

      Zmluva je uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania - zákazky s nízkou hodnotou  
      podľa z. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovenia § 45 zákona č. 25/2006 Z. 
z. o  verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení 
neskorších predpisov,  podľa zákona č.  18/1996 Z.  z.  o  cenách v znení  neskorších 



predpisov  a  vyhlášky  Ministerstva  financií  Slovenskej  republiky  č.  87/1996  Z.  z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 536 a 
nasl. zákona č.  513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 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 ako „autorský zákon“)“.

2. Táto  zmluva je  uzavretá  na  základe  vykonania  prieskumu trhu v zákazke s nízkou 
hodnotou  s  predmetom zákazky Virtuálne  prezentácie  výstav  v rámci  Aktivity  3.1 
národného projektu NITT SK zameraného na problematiku transferu technológií.

3. Táto  zmluva  sa  uzatvára  pre  účely  realizácie  národného  projektu  „Národná 
infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ v rámci 
projektu  financovaného  z  Európskeho  fondu  pre  obnovu  a  rozvoj  (ďalej  ERDF), 
v rámci  Operačného  programu  Výskum  a  vývoj,  ITMS  pre  cieľ  Konvergencia  č. 
26220220095 a ITMS pre cieľ RKZ č. 26240220043.

Článok 2
Predmet zmluvy

1. Predmetom  zmluvy  je  realizácia  virtuálnych  prehliadok  /  prezentácií  pre 
objednávateľa.

Článok 3
Popis a realizácia diela

1. Virtuálne  prehliadky  budú  realizované  podľa  objednávky  objednávateľom 
z jednotlivých výstav v priestoroch CVTI.

2. Virtuálna prehliadka priestoru vo formáte flash (ovládanie myšou a šípkami menu - 
určujúce  smer  náhľadu,  prehrávací  modul  orientácie  v priestore,  nápoveda, 
maximalizácia  obrazu  na  celú  obrazovku,  späť  na  začiatok  3D  záberu,  možnosť 
plynulého priblíženia, vzdialenia, označenie hotspotov. 

3. Virtuálna prehliadka bude realizovaná na samostatnej webovej stránke. Na webovej 
stránke  www.cvtisr.sk,  http://nitt.cvtisr.sk/ a iných  webových  stránkach  súvisiacich 
s propagáciou  transferu  technológií  a duševného  vlastníctva  bude  embedovaný 
programový kód, vďaka ktorému bude virtuálna prehliadka zobrazená na príslušných 
webových stránkach.

4. Imitácia reálneho pohybu v 3D priestore.
5. Vloženie  textových  informácií  k jednotlivým  objektom  –  popis  (označenie 

diela/názov,  autora  a iných  potrebných  náležitostí,)  každý  hotspot  bude  možné 
nazväčšovať a pozrieť detaily každého objektu vo forme fotografie s popisom.

6. Niektoré  hotspoty  bude možné  identifikovať  ako priesvitné  3D objekty v priestore 
virtuálnej prehliadky.

7. V prípade  dodania  nahovoreného  komentáru  vo  forme  MP3 bude  ku  3D záberom 
pripojený hovorený komentár – (stačí v trvaní 30 -60 sek.)

8. Vloženie hovorených komentárov. 
9. Pri nedodaní komentárov bude virtuálna prehliadka sprevádzaná hudbou ako podmaz 

– podmienka voľne licencovaná hudba. 



10. Vloženie mapy v rámci google.maps – orientácia na lokalitu (sídlo CVTI SR).
11. Vloženia orientačnej mapky priestoru prehliadky (1., 2. poschodie).
12. Minináhľady  jednotlivých  sekvencií  priestoru  –  prerozdelenie  priestoru  a lepšia 

orientácia.
13. Zoznam 3D záberov s možnosťou výberu.
14. Logo CVTI SR, ako aj iné publicitné náležitosti (podľa nutnosti uverejnenie ďalších 

log) a odklik na webovú stránku www.cvtisr.sk, http://nitt.cvtisr.sk/ 
15. Predstavenie jednotlivých vystavovaných predmetov v 3D móde.

Článok 4
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať jednotlivé diela na základe termínu dodania určeného 
na objednávke k jednotlivým výstavám.

Článok 5
Záruka a pozáručný servis

1. Zhotoviteľ garantuje plnú funkčnosť virtuálnej prehliadky minimálne po dobu záruky, 
t. j. 2 roky po odovzdaní diela. Garancia sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou 
obsluhou používateľa.

2. Pod pojmom úplná funkčnosť sa rozumie: Bežná funkčnosť  virtuálnej prehliadky a 
odovzdanie a odsúhlasenie dodaného diela objednávateľom.

Článok 6
Cena a platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť cenu za zhotovenie predmetu zmluvy, 
ktorá je stanovená v zmysle § 3, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  ako cena 
maximálna:

   Celková maximálne cena:                   9 950,-  €
 
     Dodávateľ nie je platcom DPH.

2. Predmet  zmluvy  bude  realizovaný na  základe  objednávok k jednotlivým výstavám 
podľa  počtu  realizovaných výstav  v rámci  projektu  NITT SK.  Cena  k jednotlivým 
výstavám bude vypočítaná na základe prílohy č.  2 tejto zmluvy (príloha č.  2 bola 
vytvorená na základe ponuky v zákazke s nízkou hodnotou).

3. Celková  suma  objednávok  nemusí  dosiahnuť  celkovú  maximálnu  sumu.  Celková 
suma objednávok však nesmie presiahnuť celkovú maximálnu sumu.

4. Platba bude  vykonaná  formou bezhotovostního styku na základe vystavenej faktúry, 
ktorá bude vystavená do 5 dni  od prebratia diela za jednotlivé výstavy na základe 
preberacieho protokolu, a ktorej  splatnosť  je  90  dní  od  jej  doručenia. Faktúra musí 
mať  náležitosti  daňového dokladu,   musí  obsahovať  potrebné  prílohy  a musí 
obsahovať nasledujúcu informáciu: ... pre účely projektu „Národná infraštruktúra pre 



podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“, Kódy ITMS projektu: 262 
2 022 0095, 262 4 022 0043.

  Článok 7
                                         Zmluvná pokuta, úrok z omeškania

1. V  prípade omeškania  zhotoviteľa s  odovzdaním diela,  je  objednávateľ  oprávnený 
požadovať  zmluvnú  pokutu   vo  výške  0,03  % z  ceny  diela,  a  to  za  každý  deň 
omeškania.

2. V prípade  omeškania  objednávateľa  so  zaplatením  ceny,  je  zhotoviteľ  oprávnený 
požadovať  úrok z  omeškania vo  výške 0,03% z  dlžnej sumy, a  to za každý deň 
omeškania.

Článok 8
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ  sa zaväzuje poskytnúť  zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii 
predmetu diela.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje navrhovať objednávateľovi opatrenia k zabezpečeniu realizácie 
predmetu diela.

3. Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. Zhotoviteľ 
je povinný predovšetkým oznámiť  nákladovú 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. Nestrpenie kontroly, 
neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany Zhotoviteľa 
sa  bude  považovať  za  závažné  porušenie  tejto  zmluvy.  V prípade  vzniku  škody 
v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti  a nedodania požadovaných 
podkladov zo strany Zhotoviteľa, je povinný Zhotoviteľ 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.

Článok 9
Ostatné dojednania

1. Zhotoviteľ  prehlasuje,  že je  oprávnený k realizácii  diela,  ktoré je  predmetom tejto 
zmluvy, a že toto dielo nie je zaťažené právami tretích osôb, ktoré by bránili jeho 
prevádzkovaniu podľa potrieb objednávateľa. 



Článok10
Trvanie zmluvy

1. Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom podpisu  zmluvnými  stranami a uzatvára  sa  na  dobu 
jedného roka od jej podpisu.

2. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Osoba oprávnená k prevzatiu diela: Mgr. Andrea Putalová

Článok 11
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v  4 vyhotoveniach, z  ktorých po podpísaní 2 obdrží 
   objednávateľ a 2 zhotoviteľ
3. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
  ustanoveniami  Obchodného  zákonníka  v  platnom  znení  a  ďalšími  príslušnými 
ustanoveniami všeobecne záväzných  právnych predpisov.
4. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomnou formou číslovaných dodatkov 
dohodnutých  v  celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 
     zmluvných strán.

      5.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude
           nebude včas zhotovené alebo  nebude vykonané riadne a  ak zhotoviteľ neurobí 
           nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote.

6.  V súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1964 Zb.
     Občiansky zákonník v  znení neskorších predpisov a  ktorým sa menia a  dopĺňajú 
     niektoré zákony zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
     v Centrálnom registri.

V Bratislave, dňa 29.6.2012 

    ....................................................             .........................................................

  zhotoviteľ                              štatutárny zástupca



PRÍLOHA č. 1

POVERENÍ PRACOVNÍCI PRE REALIZÁCIU PREDMETU ZMLUVY

Príloha k zmluve "O prevádzkovanie softvérového diela"

Poverený pracovník objednávateľa:

Mgr. Andrea Putalová

Kontakt:    02 / 69253128
0918 976 302

Poverený pracovník zhotoviteľa:

Mgr.Norbert Végh 

Kontakt:    053 /4511881
  0905 655 791

Práva a povinnosti poverených pracovníkov

Poverení  pracovníci  majú  povinnosť  riadiť  súčinnosť  medzi  oboma  zmluvnými 
stranami, zároveň majú právo dojednávať dodatky a doplnky k tejto zmluve. 
   Pracovníci zhotoviteľa, ktorí budú realizovať výkon prác spojený s predmetom zmluvy sa 
ohlásia najprv u povereného pracovníka objednávateľa.  Poverený pracovník objednávateľa 
musí  parafovať  každý  preberací  protokol  a  súpis  činnosti  realizovaných  pracovníkmi 
zhotoviteľa v rámci predmetu zmluvy. Požiadavky na služby zhotoviteľa v rámci predmetu 
diela budú predkladané formou objednávky.

 

.................................................. ..................................................

        poverený pracovník objednávateľa       poverený pracovník 
zhotoviteľa



PRÍLOHA č.2

CENNÍK SLUŽIEB A PRÁC.

Príloha k zmluve "O prevádzkovanie softwareovho diela"

Základné sadzby:
     Bežná cena 

Hodina inštalačných, programátorských a poradenských prác:     25.- €/hod.

Doprava:           0,4.- €/km

Úprava programu, virtuálnej prehliadky, dopracovanie podľa požiadaviek odberateľa: - cena 
dohodou.

 25.- € / programátorských hod.  

Body z opisu Jednotková cena 
( v eurách)

bod 1 – všeobecné prípravné práce: obhliadka 
priestoru,  nafotenie  objektov,  popisiek 
a všetkých  ostatných  náležitostí  potrebných 
k realizácií  +  celkové  spracovanie  virtuálnej 
prehliadky 

46 €/panorámu

bod 2 – digitalizácia 4. 3D objektov s možnosťou 
otáčania vpravo, vľavo, zväčšovanie 

80 €/objekt

bod  3  extrahovanie  popisiek  z fotografií, 
prípravné práce, pôdorys, strih zvukovej stopy

10 €/hod

bod  4  príprava  VP  pre  iPhone,  iPad,  iPod, 
realizácie  VP  v malom rozlíšení  technológiou  no 
Flash  (nadštandard)

100 €

bod 5 – príprava multimediálneho CD technológiou 
Big flash (nadštandard)

100 €

bod 6 – príprava webovej stránky s možnosťou 
reálneho listovania propagačných materiálov, 
umiestnenie VP, off-line verzia na stiahnutie, 
(nadštandard)

400 € + 50 € doména

iBook verzia off-line (nadštandard) 500 €

Listovací katalóg (nadštandard) 500 €



PRÍLOHA č.3

PREBERACÍ PROTOKOL PRÁC REALIZÁCIE SOFTVÉROVHO DIELA  

Príloha k zmluve "O prevádzkovaní softwérového diela"

V rámci realizácie softwérového diela  vykonali pracovníci zhotoviteľa (meno)  
Norbert Végh tieto 
práce: ............................................................................................................................................
..........
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Práce boli zrealizované dňa ..................................  v čase od .................  do .................. hod.

Záverečné zhodnotenie a 
doporučenia   ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................

Práce prevzal pracovník ...............................................

........................................................ .............................................
poverený pracovník objednávateľa                   pracovník zhotoviteľa


