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ZMLUVA NA IMPLEMENTÁCIU FUNKČNÝCH ROZŠÍRENÍ REDAKČNÉHO SYSTÉMU BUXUS 
PODĽA PRIEBEŽNÝCH SOFTVÉROVÝCH ZMIEN A AKTUALIZÁCIÍ. 

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

a 

licenčná zmluva 

uzavretá podľa § 39, § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z.   

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 

 

Objednávateľ a nadobúdateľ 
licencie: 

 

 obchodné meno: Centrum vedecko-technických informácií SR 

 Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

 IČO: 00 151 882 

 DIČ: 2020798395 

 IČ DPH: SK 2020798395 

 v mene ktorého koná: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ 

 bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000064743/8180  

 

právna forma: 

 

príspevková organizácia 

Dodávateľ a poskytovateľ licencie:  

 obchodné meno: ui 42 spol. s r. o. 

 Sídlo: Sibírska 62, 831 02 Bratislava 

 právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  

 IČO: 35 713 003 

 DIČ:  

 IČ DPH: SK 2020227770 

 

zapísaný v registri: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I 

oddiel: Sro, vložka číslo: 14226/B 

 v mene ktorého koná: Martin Krupa 

 bankové spojenie: 
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uzatvárajú túto 

zmluvu na implementáciu funkčných rozšírení redakčného systému Buxus podľa priebežných 
softvérových zmien a aktualizácií 

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 

a 

 

licenčnú zmluvu 

uzavretú podľa § 39, § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z.   

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 

(ďalej len „Zmluva“) 

čl.1 

Predmet a účel zmluvy 

 

(1) Účelom tejto zmluvy je vzájomná dohoda Objednávateľa a Dodávateľa o vytvorení „diela“, ktoré 
bude vytvorené Dodávateľom pre Objednávateľa v rámci plnenia tejto zmluvy a vzájomná 
dohoda o využívaní tohto „diela“, na ktoré autor poskytuje touto zmluvou súhlas na využívanie 
(licenčná zmluva), pričom vytvorenie a využívanie diela sa realizuje v rámci aktivít národného 
projektu s nasledujúcimi identifikačnými údajmi:  

 

Názov projektu: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na 
Slovensku – NITT SK 

ITMS číslo: Cieľ RKaZ: 262 4 022 0043 

Cieľ Konvergencia: 262 2 022 0095 

Miesto realizácie 
projektu: 

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, 
Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj 

Projekt je 
spolufinancovaný: 

Európskou úniou v rámci Operačného programu Výskum a vývoj 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Kód výzvy: OPVaV-2010/K/RKZ/NP/2010-1 

 

(2) Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa vytvoriť pre Objednávateľa dielo v rozsahu 
vymedzenom touto zmluvou. 

(3) Predmetom zmluvy je aj poskytnutie licencií na používanie diela Objednávateľom. 

(4) Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť Objednávateľovi dielo – upgrade, konzultačné poradenské 
školiace a programátorské služby pre integrovaný redakčný systém Buxus a web stránky 
vytvorené podľa Zmluvy o dielo č. 120/PK/2010 implementované u Objednávateľa. Zhotoviteľ sa 
v súvislosti z vytvorením diela zaväzuje:  

a. Inštalovať upgrade redakčného systému (RS) implementovaného na CVTI SR, 

b. Vykonať upgrade web stránok nitt.cvtisr.sk, nptt.cvtisr.sk, ttb.cvtisr.sk 

c. dodať dokumentáciu pre predmet zmluvy podľa čl. 2,  

d. poskytnúť konzultačné poradenské školiace a programátorské služby pre administrátorov 
CVTI SR, 

e. poskytnúť licencie na používanie diela podľa čl.9, 

f. vykonať školenia podľa čl.7, 
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čl.2 

Spôsob plnenia diela 

(1) Dodávateľ dodá a implementuje Objednávateľovi prvý upgrade vrátane dokumentácie 
najneskoršie do 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy podľa čl. 1 ods. 4 písm. a) a b). 

(2) Dodávateľ dodá a implementuje Objednávateľovi upgrade webov nitt.cvtisr.sk, nptt.cvtisr.sk, 
ttb.cvtisr.sk, najneskoršie do 30 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy podľa čl. 1 ods. 4 písm. a) 
a b). 

(3) Každý ďalší upgrade a príslušnú dokumentáciu Dodávateľ dodá najneskoršie do 30 kalendárnych 
dní od jeho oficiálneho vydania.  

(4) Dodávateľ tiež umožní prístup do elektronickej príručky programátora RS Buxus (wiki) po celú 
dobu využívania licencie podľa čl. 9 

(5) Dodávateľ sa zväzuje poskytnúť Objednávateľovi konzultačné poradenské, školiace 
a programátorské služby v rozsahu 100 hodín telefonicky alebo e-mailom. Každá poskytnutá 
hodina bude zaevidovaná na spoločnom zdieľanom mieste. 

(6) Dokumentácia k prvému upgradu musí obsahovať všetky funkcionality s popisom a príkladom 
použitia určené pre programátora danej verzie RS Buxus. V ďalšej dokumentácii budú všetky 
zmeny a nové funkcionality vzhľadom na predchádzajúcu verziu. 

(7) Časti diela uvedené v čl. 1 odsek 4, písmená a, b budú dodané Objednávateľovi v nasledovných 
fázach na zariadeniach Objednávateľa: 

a. Dodávateľ informuje Objednávateľa o novom upgrade 

b. Dohodnutie termínu implementácie na produkčnom serveri podľa čl. 2 odsek 2 

c. Priebeh implementácie:  

i. zamedzenie prístupu verejnosti na web stránku (napr. vytvorením prístupového 

hesla), 

ii. inštalácia upgradu Dodávateľom, 

iii. testovanie novej inštalácie upgradu Dodávateľom, 

iv. informovanie o ukončení inštalácie upgradu a odovzdanie na kontrolu funkčnosti 

Objednávateľovi, 

v. vykonanie testovania novej inštalácie Objednávateľom – v prípade zistených 

nedostatkov je Dodávateľ povinný tieto odstrániť do 24 hodín od inštalácie upgradu, 

vi. Objednávateľ sprístupní web stránku verejnosti 

vii. počas implementačnej a testovacej fázy bude Dodávateľ Objednávateľovi plne 

k dispozícii pre riešenie prípadných vzniknutých problémov 

viii. po úspešnom ukončení implementačnej a testovacej fázy bude podpísaný preberací 
protokol – uvedený v Prílohe č. 1. 

(8) Školenia (čl. 1 ods. 4 písm. e)) vykoná Dodávateľ v termínoch schválených v súlade s čl. 7. 

(9) Miestom prevzatia diela a školení je sídlo Objednávateľa. 

(10) Dodávateľ nebude v omeškaní, ak záväzok plnenia, alebo činnosti podľa tejto zmluvy nemohol 
riadne a včas splniť pre okolnosti, ktoré po uzavretí tejto zmluvy vznikli v dôsledku ním 
nepredvídateľných a neodvrátiteľných skutočností mimoriadnej povahy (vyššia moc) – lehoty 
pre plnenia, alebo činnosti Dodávateľa podľa tejto zmluvy sa predĺžia o dobu zodpovedajúcu 
dobe trvania takýchto okolností. 

(11) Dodávateľ nebude v omeškaní, ak záväzok plnenia, alebo činnosti podľa tejto zmluvy nemohol 
riadne a včas splniť pre nedodržanie súčinnosti Objednávateľa, príp. ak Objednávateľ nedodrží 
termíny stanovené pre výkon súčinnosti – lehoty pre plnenia/činnosti Dodávateľa podľa tejto 
zmluvy sa predĺžia o dobu trvania neposkytnutia súčinnosti. 
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čl.3 

Súčinnosť Objednávateľa 

(1) Objednávateľ sa zaväzuje, že pre riadne plnenie záväzkov Dodávateľa vyplývajúcich z tejto 
zmluvy poskytne Dodávateľovi bezodplatne potrebnú súčinnosť, a to najmä tým, že: 

a. zabezpečí účasť príslušných zamestnancov Objednávateľa na tých častiach vyhotovenia 
diela, kde je nevyhnutná súčinnosť Objednávateľa so Dodávateľom, 

b. zabezpečí dostupnosť zariadení Objednávateľa nutných pre vykonávanie činností 
Dodávateľa v zmysle zmluvy 

c. zabezpečí koordináciu termínov vykonania činností medzi Objednávateľom a 
dodávateľom 

 

čl.4 

Poverené osoby 

(1) Poverenou osobou za Objednávateľa bude: Mgr. Juraj Noge. 

Poverená osoba za Objednávateľa bude oprávnená na to, aby za Objednávateľa: 

a. zabezpečovala potrebnú súčinnosť Objednávateľa, 

b. zabezpečila prevzatie diela podľa čl. 6 a podpísanie príslušných dokumentov, 

c. poskytovala Dodávateľovi dodatočné lehoty pri omeškaní, 

d. overovala v súčinnosti s Dodávateľom platnosť záruky na dielo v prípade zásahu do 
niektorých častí diela Objednávateľom alebo treťou stranou. 

(2) Poverenou osobou za Dodávateľa bude: Mgr. Šimon Zámečník. 

 Poverená osoba za Dodávateľa bude oprávnená na to, aby za Dodávateľa: 

a. odovzdala dielo podľa čl. 6 a podpísala za Dodávateľa o tom príslušné dokumenty, 

b. poskytovala dodatočné lehoty pri omeškaní druhej zmluvnej strany, 

c. overovala v súčinnosti s Objednávateľom platnosť záruky na dielo v prípade zásahu do 
niektorých častí diela Objednávateľom alebo treťou stranou. 

(3) Zmluvné strany môžu zmeniť nimi určené poverené osoby. Zmena je účinná odo dňa jej 
písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

 

čl.5 

Výmena informácií medzi zmluvnými stranami 

(1) V záujme napĺňania predmetu zmluvy s rešpektovaním potrieb zmluvných strán, ich očakávaní, 
priorít a zodpovedností si zmluvné strany vymieňajú/poskytujú informácie na základe 
ustanovených záväzných procesov komunikácie uvedených v ods. 2. 

(2) Vzájomná výmena informácií, resp. ich poskytovanie medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom sa 
riadi týmito pravidlami: 

a. informácie si vymieňajú/poskytujú poverené osoby zmluvných strán ustanovené 
zmluvnými stranami uvedené v čl. 4 alebo iné osoby, nimi poverené, zúčastňujúce sa na 
plnení zmluvy  

b. informácie sa zásadne vymieňajú e-mailom, telefonicky, resp. písomne – poštou, 
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čl.6 

Odovzdanie diela 

(1) Dokumentáciu (podľa čl.1 ods. 4 písm. c) odovzdá Dodávateľ Objednávateľovi – 1x v papierovej 
podobe a 1x elektronicky – emailom. 

(2) Testovacia prevádzka diela podľa  čl. 1 odsek 4 písmená a, b sa bude vykonávať v priestoroch 
Objednávateľa, na technických zariadeniach a základnom softvérovom vybavení Objednávateľa, 
dovtedy, kým Dodávateľ neodstráni všetky zistené nedostatky a chyby, ktoré nebudú 
znemožňovať riadne používanie diela. 

(3) Licenciu oprávňujúcu na používanie diela odovzdá Dodávateľ Objednávateľovi pred začatím 
testovacej prevádzky. 

(4) Objednávateľ je povinný zúčastniť sa na odovzdaní diela, na ktoré bol Dodávateľom pozvaný 
najmenej 3 pracovné dni pred termínom odovzdávacieho konania. Neúčasť takto pozvaného 
Objednávateľa nebráni jeho vykonaniu. 

(5) Ak sa pri odovzdávaní diela podľa ods. 4 vyskytnú chyby znemožňujúce riadne používanie diela, 
po odstránení týchto chýb sa vykoná opakovaný odovzdávací proces. Poverené osoby zároveň 
dojednajú primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov a/alebo chýb. 

(6) Dodávka diela podľa  čl. 1 odsek 4 písmená a, b sa bude považovať za kompletnú, ak:  

a. budú funkcionality diela zodpovedať dokumentácii, 

b. bude dodávka diela úspešne otestovaná  

c. bude podpísaný preberací protokol k licenciám RS Buxus a príslušným upgradom 

 

čl.7 

Dokumentácia a školenia  

(1) Dodávateľ dodá Objednávateľovi dokumentáciu podrobne popisujúcu funkcionality diela 
v elektronickej a papierovej podobe (1x v elektronickej podobe - wiki). 

(2) Dodávateľ zaškolí zamestnancov Objednávateľa administrátorov/programátorov. Školenia 
prebehnú počas prvého upgradu. 

 

čl.8 

Ceny a spôsob ich platenia 

(1) Nadobúdacia cena za dodanie diela v rozsahu uvedenom v čl. 1 ods. 4 tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1998 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov ako cena pevná. Celková cena za dielo s funkcionalitami bola stanovená nasledovne: 

Cena bez DPH: 8009,50 €  

20 % DPH:  1601,90 € 

Cena s DPH:  9611,40 € 

(2) Úhrada za dielo sa zrealizuje v 3 častiach po dodaní a nasadení jednotlivých častí diela 
u Objednávateľa a protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. 

(3) Úhrada je podmienená podpísaním preberacieho protokolu. 

(4) Úhrada platieb bude realizovaná nasledovne: 

a. Práce spojené s upgadom troch web stránok podľa čl. 1 odsek 4 b) v rámci projektu NITT 
SK a zaškolenia pracovníkov CVTI SR 



 

6/11 

 

Cena bez DPH: 1260,00 €  

20 % DPH:  252,00 € 

Cena s DPH:  1512,00 € 

Termín vyplatenia sumy: po vykonaní upgradu RS Buxus, prevzatí webov a školenia. 

 

b. Licencie pre upgrady RS Buxus do 2/2014, poskytovanie konzultačných poradenských 
školiacich a programátorské služieb a priebežných softvérových zmien a aktualizácií, 
telefonický/mailový HELPDESK 

Cena bez DPH: 3374,75 €  

20 % DPH:  674,95 € 

Cena s DPH:  4049,70 € 

Termín fakturácie: marec 2014  

 

c. Licencie pre upgrady RS Buxus do 10/2014, poskytovanie konzultačných poradenských 
školiacich a programátorské služieb a priebežných softvérových zmien a aktualizácií, 
telefonický/mailový HELPDESK 

Cena bez DPH: 3374,75 €  

20 % DPH:  674,95 € 

Cena s DPH:  4049,70 € 

Termín fakturácie : október 2014 

 

(5) Splatnosť faktúry Objednávateľom je do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Faktúry budú 
obsahovať minimálne: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ Zhotoviteľa, 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, názov a množstvo tovaru, 
výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, názov projektu, 
ITMS kódy, podpis oprávnenej osoby. 

(6) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa ods. 5, Objednávateľ je oprávnený 
vrátiť faktúru Dodávateľovi na opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

(7) Objednávateľ neposkytne Dodávateľovi zálohu na plnenie predmetu zmluvy alebo jeho časti. 

 

čl.9 

Licencie 

(1) K vytvorenému dielu (čl. 1 ods. 4) bude ako k autorskému dielu v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. 
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom Objednávateľovi patriť výhradná, 
časovo neohraničená licencia na používanie a to za účelom realizácie aktivít národného projektu 
„Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ a aktivít 
vyplývajúcich z trvalej udržateľnosti tohto projektu. 
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(2) Na základe poskytnutnutej licencie bude mať Objednávateľ oprávnenie na: 

a. používanie diela, 

b. neobmedzené vyhotovovanie rozmnožením diela pre svoje interné potreby, 

c. zasahovanie do diela a to neobmedzene podľa vlastného uváženia – zdrojové texty 
a grafickú úpravu diela meniť, nahrázdať, prípadne inými spôsobmi s nimi manipulovať, 
vždy pre vlastnú potrebu, 

d. neobmedzené kopírovanie diela pre účely jeho inštalácie a používania. 

(3) Objednávateľ nie je oprávnený dielo poskytnúť akejkoľvek tretej strane. Jeho povinnosťou je 
zaistiť jej ochranu proti odcudzeniu, prípadne inému zneužitiu. 

(4) Oprávnenia z licencie k vytvorenému dielu vzniknú dňom podpisu preberacieho protokolu. 
Dodávateľ poskytuje licenciu bezodplatne – odmena za jej poskytnutie je zahrnutá v cene 
za vyhotovenie diela (čl. 8 ods. 2). 

(5) Dokumentáciu dodanú Dodávateľom bude Objednávateľ oprávnený používať spôsobom 
vyplývajúcim z účelu, na ktorý bola vytvorená. 

(6) Dodávateľ ako osoba vykonávajúca majetkové práva k autorskému dielu – upgrade pre redakčný 
systém Buxus a web stránky vytvorený podľa zmluvy o dielo č.120/PK/2010 vyhlasuje, že má 
vyporiadané všetky majetkové autorské práva, že má právo uzatvoriť licenčnú zmluvu 
a vykonávať majetkové práva autorov v rozsahu vymedzenom v zmluve a je oprávnený 
poskytnúť licenciu (sublicenciu) podľa ustanovení zmluvy. V prípade, ak sa toto vyhlásenie ukáže 
v budúcnosti nepravdivým, CVTI SR má právo na náhradu škody, ktorá by mu takýmto 
nepravdivým vyhlásením bola spôsobená licenzorom ktorého vyhlásenie sa ukázalo byť 
nepravdivé. 

(7) Dodávateľ sa zaväzuje, ak sa preukáže nepravdivé vyhlásenie podľa odseku 6, z takéhoto dôvodu 
vzniknutú nahradiť CVTI SR akúkoľvek škodu, ktorá CVTI SR vznikne v dôsledku nepravdivého 
vyhlásenia a uplatnených nárokov tretích osôb, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek 
obmedzenia.  

(8) Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť CVTI SR akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek 
a všetky náklady a výdavky, ktoré vznikli/vzniknú CVTI SR v súvislosti s uplatnením nárokov tretej 
osoby 

 

čl.10 

Servis a údržba systému 

(1) Hlásenie nedostatkov a chýb zistených Objednávateľom počas plynutia záručnej doby 
(reklamácie), je možné ohlásiť Dodávateľovi e-mailom na adrese: simon.zamecnik@ui42.sk 

(2) V reklamácii podľa ods. 1 sa uvedie chyba, jej popis a ako sa prejavuje. Dodávateľ sa zaväzuje 
tieto nedostatky odstrániť najneskôr do 3 pracovných dní od ich nahlásenia na svoje náklady. 
Tento istý postup sa aplikuje aj na reklamáciu pri zodpovednosti za chyby podľa čl. 11. 

(3) Na nedostatky a chyby zistené Objednávateľom Dodávateľ zareaguje krátkym písomným 
oznámením (emailom) Objednávateľovi s popisom, kedy sa reklamácia začne riešiť, 
a predpoklad, kedy bude vyriešená. 

(4) V závislosti od závažnosti a povahy problému je priorita typov zásahov Dodávateľa nasledovná: 

a. konzultácia emailom,  

b. telefonická konzultácia,  

c. diaľkové nastavenie a administrácia systému a  

d. v závažných prípadoch servisný zásah technika priamo u Objednávateľa.  
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čl.11 

Záruky 

(1) Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré 
upravujú nároky zo zodpovednosti za chyby. 

(2) Prípadné chyby plnenia predmetu zmluvy alebo jeho častí bude Objednávateľ reklamovať 
písomne u Dodávateľa ihneď po zistení chyby. 

(3) Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a akosť predmetu zmluvy, resp. jeho častí v súlade s platnými 
STN, so zákonom č. 275/2006 Z.z. o  informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších 
predpisov, ako aj inými platnými právnymi predpismi. Dodávateľ poskytuje v tomto smere 
záruku počas celej doby trvania zmluvného vzťahu a záručnej doby podľa ods. 4. 

(4) Záručná doba plynie od podpísania preberacieho protokolu a trvá 24 mesiacov. 

(5) V prípade, že sa v záručnej dobe prejaví porucha na predmete zmluvy, Dodávateľ vykoná 
servisný zásah podľa čl. 10. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej Objednávateľ nemôže 
užívať predmet zmluvy pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá Dodávateľ. 

(6) V prípade, že sa počas záručnej prevádzky zistia nejaké chyby, Objednávateľ riadne 
zadokumentované chyby alebo chýbajúce funkčnosti (napr. pomocou screenshot alebo slovného 
opisu) odovzdá Dodávateľovi, ktorý je ich povinný bezodkladne odstrániť alebo sprevádzkovať 
chýbajúcu funkcionalitu. 

(7) V prípade, že Objednávateľ urobí sám alebo prostredníctvom tretej strany zásahy do niektorých 
častí dodaného diela, záruka sa na tieto časti diela prestane vzťahovať. V prípade, že by vznikli 
nejasnosti o oprávnenosti ukončenia záruky na niektorú časť dodaného diela, riešiť to budú 
spoločne Dodávateľ s Objednávateľom prostredníctvom poverených osôb, uvedených v čl. 4 
Zmluvy. 

 

čl.12 

Zmluvné pokuty 

(1) Objednávateľ je oprávnený účtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05% z 
ceny predmetu zmluvy za každý kalendárny deň, ktorý je v omeškaní odovzdania 
Objednávateľovi. 

(2) Dodávateľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi zmluvnú pokutu z omeškania podľa čl. 2 odsek 
2 vo výške 0,05% zo sumy podľa čl. 8 odsek 4 a) za každý deň omeškania s úhradou oprávnene 
vystavenej faktúry. Oprávnenosť vystavenia faktúry Dodávateľom sa posudzuje vzhľadom na 
obsah čl. 6 a 8 

 

čl.13 

Ochrana dôverných informácií 

(1) Obidve zmluvné strany týmto prehlasujú, že všetky informácie, ktoré od seba navzájom získajú, 
budú použité výhradne pre potreby plnenia predmetu tejto zmluvy a považujú sa za dôverné 
v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. Obidve zmluvné strany sú povinné dodržovať pred treťou 
stranou mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, ktoré nadobudli v súvislosti 
s predmetom plnenia tejto zmluvy v priebehu platnosti tejto zmluvy ako aj po skončení jej 
platnosti. Tieto informácie nebudú poskytnuté v žiadnej forme tretím stranám, pokiaľ nedôjde 
k písomnej dohode, ktorá by zaobchádzanie s týmito informáciami upravila iným spôsobom. 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú považovať za dôverné v zmysle § 17 Obchodného zákonníka tiež 
všetky neverejné informácie získané ústnym podaním a zachovávať mlčanlivosť o týchto 
informáciách aj po ukončení zmluvného vzťahu. 
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čl.14 

Odstúpenie od zmluvy 

(1) Odstúpiť od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za 
podstatné porušenie považujú zmluvné strany omeškania s plnením ich záväzkov, a to napriek 
písomnej výzve druhej strany s poskytnutím primeranej lehoty na dodatočné splnenie záväzku 
povinnej strany. 

(2) Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto 
zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov 
na zaplatenie ceny diela resp. časti diela (podľa čl. 1 ods. 2 písm. a) až d)), ktorá bola do 
odstúpenia dodaná. 

 

čl.15 

Ostatné ustanovenia 

(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. Dodávateľ 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 Dodávateľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy. 
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 všeobecne záväznými 
pravidlami pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 
2007-2013 do 31. augusta 2020, resp. po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch 
pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007-2013.  

(2) Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo 
neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších 
ustanovení zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo 
neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom možnom 
rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali neplatným alebo 
neúčinným ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že 
niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné. 

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov tejto zmluvy 
budú riešiť predovšetkým osobným rokovaním, prípadne v rozhodcovskom konaní a až následne 
súdnou cestou, príslušným súdom SR. 

(4) S výnimkami uvedenými v tejto zmluve je túto zmluvu možné meniť a dopĺňať len formou 
písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. Návrh dodatku k zmluve 
podlieha pred uzavretím schváleniu Riadiaceho orgánu pre Operačný program Výskum a vývoj, 
ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Riadiaci orgán je oprávnený 
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požadovať úpravy v návrhu dodatku k zmluve. Bez súhlasného stanoviska MŠVVaŠ SR nie je 
možné uzavrieť dodatok k zmluve. 

 

čl.16 

Záverečné ustanovenia 

(1) V prípade rozporu medzi znením zmluvy a jej príloh sa záväzkový vzťah medzi zmluvnými 
stranami spravuje znením zmluvy. 

(2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva 
nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. 

(3) Táto sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014.  

(4) Táto zmluva a záväzkový vzťah z tejto zmluvy sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník (v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve 
a právach súvisiacich s autorským právom. 

(5) Na záväzkový vzťah z tejto zmluvy sa nepoužijú (všeobecné) obchodné podmienky žiadnej zo 
zmluvných strán. 

(6) Táto zmluva sa podpisuje v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dvoch 
vyhotoveniach. 

(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a ani za inak 
nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a preto ju po jej prečítaní na znak 
súhlasu vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Bratislave, dňa 

 

Objednávateľ: 

 

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

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., 

  V Bratislave, dňa 

 

Dodávateľ: 

 

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

Mgr. Martin Krupa 
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Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

PREBERACÍ PROTOKOL 

 
 

 

 

Dodávateľ:  UI42, s.r.o. 

Objednávateľ:  Centrum vedecko-technických informácií SR 

 

Na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 
a licenčnej zmluvy uzatvorenej podľa § 39, § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a 
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) zo dňa xx.xx.xxx dnešným dňom Objednávateľ 
prijíma dielo – „Upgrade RS Buxus a troch web stránok“ „Licencie pre Upgrade RS Buxus a troch web 
stránok“ na nasadenie na svoje technické zariadenia a potvrdzuje správnosť jeho vyhotovenia. 

 

Objednávateľ – zodpovedná osoba:     Dodávateľ – zodpovedná osoba: 

 

 

 

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

Mgr. Juraj Noge             Mgr. Šimon Zámečník 

        podpis              podpis 

 

 

 

V Bratislave, dňa 




