ZMLUVA O DIELO
a
LICENČNÁ ZMLUVA
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 65 v spojení
s § 90 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona

Článok 1 - Zmluvné strany
Názov spol.:

Obec Dubová

IČO:

00 304 735

Adresa:

Hlavná 39

DIČ:

2020662083

900 90 Dubová
(ďalej len „Objednávateľ“)
a

Názov spol.:

Siamo s.r.o.

IČO:

50 070 991

Adresa:

Prešovská 45

DIČ:

2120168622

821 02 Bratislava

IČ – DPH:

SK2120168622

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, v oddiely: Sro, vložka č.: 107995/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 - Predmet Zmluvy
II.1 Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených sa Zhotoviteľ zaväzuje pre
Objednávateľa vykonať dielo - Marketingové služby v súvislosti s tvorbou identity obce
Dubová vrátane grafických návrhov novej vizuálnej komunikácie v oblasti cestovného
ruchu podľa požiadaviek Objednávateľa a podľa ďalšej špecifikácie uvedenej v čl. II2 tejto
Zmluvy (ďalej len „Riešenie“ alebo „Dielo“) a Objednávateľ sa zaväzuje dokončené Dielo
prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom stanoveným v článku 4 tejto
Zmluvy.
II.2 Predmetom plnenia je:
1. Vytvorenie loga a logomanuálu podľa zadania /logo - konštrukcia a jeho farebné
varianty, inverzná a čiernobiela verzia, fonty a ich

modifikácie, pomery, ochranné zóny, príklady a zákazy používania/
Článok 3 – Miesto a čas plnenia
III.1 Miestom vykonania Diela je sídlo Zhotoviteľa.
III.2 Miestom odovzdania Diela je sídlo Objednávateľa
III.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najneskôr do 01.01.2017.
III.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zásahu vyššej moci, ktorá čiastočne alebo
úplne zamedzí splnenie záväzkov jednej alebo druhej strany, sa termíny plnenia záväzkov
predlžujú o dobu trvania vyššej moci. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa okamžite
informovať o výskyte udalosti vyššej moci a spolu konzultovať jej vzájomné prijateľné
riešenie, majúc na zreteli najmä predmet a účel tejto Zmluvy. Udalosť vyššej moci znamená
pre účely tejto Zmluvy udalosť, ktorá nastala z dôvodu, na ktorý nemá príslušná zmluvná
strana žiadny vplyv, vrátane ale nielen v prípade nedostupnosti akéhokoľvek komunikačného
systému, sabotáže, záplav, výbuchu, iných prírodných živlov, teroristických útokov, násilia,
štrajku, vzbury alebo vládnych zásahov, vojny a to aj nevyhlásenej.
Tento termín sa predlžuje o dobu, po ktorú bude Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím
nevyhnutne potrebnej súčinnosti, na poskytnutie ktorej ho Zhotoviteľ vyzval, a to aj po
predošlom písomnom upozornení Zhotoviteľa na takéto omeškanie upozorní Objednávateľ.
Toto upozornenie môže mať formát aj elektronickej pošty.

Článok 4 - Cena za vykonanie Diela
IV.1 Cena za Dielo je určená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustan. zákona č. 18/1996
Z.z. o cenách v platnom znení v celkovej výške 800 € bez DPH (t.j. 960 € s DPH). Uvedená
cena Diela je cenou pevnou a nemennou. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností nárok
Zhotoviteľa na cenu za Dielo vzniká realizáciou predmetu plnenia, t.j. jeho riadnym
ukončením a odovzdaním Objednávateľovi.
IV.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že v uvedenej cene Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa
súvisiace s riadnym a včasným vykonaním a odovzdaním Diela (vrátane nákladov na
uhradenie odmeny autorovi (autorom) Diela za jeho vykonanie a za udelenie licencie na jeho
používanie).

IV.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním Diela podľa čl. III.3, má
Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0.01% z ceny za Dielo podľa čl.
IV.1 za každý deň omeškania. V prípade, ak sa Zhotoviteľ omešká s dokončením
a odovzdaním Diela podľa čl. III.3 o viac ako 90 dní, pokladá sa takéto omeškanie za
podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od
tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Objednávateľa postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
IV.4 Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela podľa čl. IV.1 na
základe faktúr vystavených a doručených mu Zhotoviteľom.
IV.5 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry Zhotoviteľovi v dátume splatnosti, t.j. do 14 dní
odo dňa vystavenia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry na zaplatenie
jednotlivých častí ceny za Dielo nasledovne:


faktúru na zaplatenie za tvorby loga po jeho schválení Objednávateľom, pričom pod
schválením sa rozumie písomné potvrdenie, cena predstavuje 50% z celkovej sumy
za Dielo podľa bodu IV.1 tejto Zmluvy,



faktúru na zaplatenie za tvorbu logomanuálu, cena predstavuje 50% z celkovej sumy
za Dielo podľa bodu IV.1 tejto Zmluvy

IV.6 V prípade omeškania Objednávateľa s platením ceny za Dielo alebo jej časti má
Zhotoviteľ právo na zaplatenie úroku z omeškania v súlade s ustan. § 369a Obchodného
zákonníka zo sumy, s úhradou ktorej je Objednávateľ v omeškaní, za každý deň omeškania
platby. V prípade, ak Objednávateľ je v omeškaní s platením čo i len časti ceny za vykonanie
Diela v dĺžke viac ako 21 po sebe nasledujúcich dní, je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie
Diela až do splnenia peňažného záväzku pozastaviť alebo od tejto Zmluvy písomne odstúpiť.
IV.7 Vlastníkom Diela je až do úplného zaplatenia ceny za Dielo uvedenej v bode IV.1 tejto
Zmluvy Zhotoviteľ. Majetkové práva na Dielo prechádzajú na Objednávateľa dňom prevzatia
Diela v súlade s článkom VII. tejto Zmluvy.
IV.8 V prípade zániku tejto Zmluvy pred riadnym dokončením Diela a jeho odovzdaním
Objednávateľovi sa cena za Dielo uvedená v čl. IV.1 Zmluvy zníži o cenu za tú časť Diela,
ktorá nebude ku dňu zániku Zmluvy vykonaná. V prípade predčasného zániku tejto Zmluvy
(t.j. pred odovzdaním Diela Objednávateľovi) je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi
tú časť Diela, ktorá bude v tom čase ukončená a umožniť Objednávateľovi s ňou nakladať,
pričom Objednávateľ je oprávnený s takou časťou Diela nakladať a použiť ju v súlade s čl. 10

tejto Zmluvy a je oprávnený požiadať tretiu osobu o jej spracovanie a o dokončenie celého
Diela.
Článok 5 - Povinnosti Zhotoviteľa
V.1 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne, doručenou zásielkou alebo
elektronicky formou e-mailu upozorniť Objednávateľa na stav, keď došlo k akémukoľvek
prerušeniu vykonávania prác na Diele, ako aj o dôvode, pre ktorý došlo k ich prerušeniu.
V.2 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o všetkých
skutočnostiach (ktoré sú mu známe), ktoré by mohli ovplyvniť plnenie predmetu tejto Zmluvy,
t.j. vykonanie Diela a jeho odovzdanie Objednávateľovi.
V.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade záujmu Objednávateľa poskytnúť Objednávateľovi na
základe jeho písomnej objednávky dodatočné školenia pre zamestnancov Objednávateľa
potrebné k používaniu Diela.
V.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s touto Zmluvou
s odbornou starostlivosťou tak, aby Dielo bolo vykonané riadne a včas, v súlade s právnymi
predpismi, technickými a inými normami, vzťahujúcimi sa na Dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje
Dielo vykonať tak, aby bolo plne funkčné a použiteľné na predpokladaný účel. Objednávateľ
je oprávnený kontrolovať spôsob realizácie Diela Zhotoviteľom. Objednávateľ je oprávnený
pri zistení vád v priebehu realizácie Diela požadovať, aby Zhotoviteľ vady bezodkladne
odstránil a Dielo realizoval riadnym spôsobom. Odstránenie takto zistených vád je Zhotoviteľ
povinný zaistiť na svoje náklady v lehote určenej Objednávateľom. Ak Zhotoviteľ v určenej
lehote vady neodstráni, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
V5. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú
nevyhnutné k zhotoveniu Diela a k splneniu všetkých povinností z tejto Zmluvy, najmä však
má všetky súhlasy a povolenia príslušného autora, ktorý bude Dielo zhotovovať.
V6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne Objednávateľa informovať o stave vykonávania Diela
a zúčastňovať sa porád s Objednávateľom týkajúcich sa spôsobu vykonávania Diela
a postupu pri jeho vykonávaní.
Článok 6 - Povinnosti Objednávateľa
VI.1 Povinnosťou Objednávateľa

je poskytnúť

Zhotoviteľovi pri

vykonávaní Diela

Zhotoviteľom požadovanú nevyhnutne potrebnú súčinnosť, ako aj aktívnu spoluprácu
vrátane poskytnutia podkladov potrebných pre vykonanie Diela. V prípade, ak na riadne
zhotovenie Diela bude potrebná súčinnosť alebo aktívna

spolupráca Objednávateľa alebo iné podklady podľa predošlej vety, Zhotoviteľ sa zaväzuje
požiadať o ich poskytnutie Objednávateľa vždy najmenej desať (10) pracovných dní vopred
a tak, aby nedošlo k ohrozeniu realizácie Diela.
VI.3 Nedodržanie ktorejkoľvek z povinností podľa tohto ustanovenia zo strany Objednávateľa
nezbavuje Zhotoviteľa práva fakturácie podľa čl. IV.1 tejto Zmluvy v prípade, ak budú
splnené všetky podmienky na fakturovanie príslušnej časti ceny za Dielo dohodnuté v tejto
Zmluve.

Článok 7 - Zmenové konanie
VII.1 Za Požiadavku na zmenu sa na účely tejto Zmluvy považuje akákoľvek nová
požiadavka Objednávateľa na zapracovanie funkčnosti po schválení dizajnu Diela zo strany
Objednávateľa. Ten dizajn Diela potvrdí písomne alebo elektronickou poštou na základe
návrhu

(resp.

návrhov)

predložených

Zhotoviteľom.

Po

schválení

dizajnu

Diela

Objednávateľom nie je Zhotoviteľ oprávnený bez predošlého súhlasu Objednávateľa tento
dizajn meniť ani upravovať. Potvrdenie dizajnu sa berie záväzne aj zo strany Objednávateľa
a ďalšie zmeny v odsúhlasenom dizajne na jeho podnet budú považované za nadstavbu
Diela a môžu byť Objednávateľovi fakturované hodinovou sadzbou. O čase potrebnom na
zapracovanie pripomienok k dizajne po jeho schválení bude Objednávateľ upozornený
vopred prostredníctvom elektronickej pošty. Objednávateľ potvrdí kompletné znenie dizajnu
po jeho prezentácii a schválení písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty.
VII.2 Ak Objednávateľ požaduje zmenu alebo rozšírenie Diela v zmysle čl. VII.1, je povinný
bez zbytočného odkladu požiadať Zhotoviteľa o vypracovanie kalkulácie, kde Zhotoviteľ
uvedie potrebné časové a finančné náklady na zmenu a jej vplyv na termín odovzdania Diela
Objednávateľovi.
VII.3 Ak Objednávateľ aj Zhotoviteľ písomne alebo elektronickou poštou potvrdia Požiadavku
na zmenu, Zhotoviteľ je povinný vykonať požadované práce v stanovenom termíne .
VII.4 Obsah oboma stranami potvrdenej Požiadavky na zmenu sa považuje za doplnenie
rozsahu Diela, ako aj za Dodatok k tejto Zmluve. Takto potvrdená Požiadavka na zmenu
však musí spĺňať náležitosti Dodatku k tejto Zmluve podľa čl. XI.12. Konečný termín
odovzdania diela sa posunie o časový posun uvedený v Požiadavke na zmenu.
VII.5 Cena za plnenie poskytnuté Zhotoviteľom Objednávateľovi naviac v dôsledku
príslušných dodatkov k tejto Zmluve bude Zhotoviteľom fakturovaná samostatne a to podľa

Cenníka Zhotoviteľa, ktorý je priložený k tejto Zmluve ako jej príloha.

Článok 8 Odovzdanie a prevzatie Diela
VII.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ Dielo Objednávateľovi odovzdá a tento ho
prevezme na základe Akceptačného protokolu, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
podpísaného oboma zmluvnými stranami.
VII.2 Objednávateľ sa zaväzuje prebrať dokončené Dielo, resp. jeho ucelenú časť do 7 dní
od doručenia písomného oznámenia Zhotoviteľa o ukončení Diela. V prípade, ak
Objednávateľ nezačne preberanie diela ani do 21 dní po doručení oznámenia od Zhotoviteľa,
ani neoznámi Zhotoviteľovi dôvody, pre ktoré Dielo odmieta prevziať, považuje sa Dielo
uplynutím 21. dňa za odovzdané a prevzaté.
Článok 9 - Vady Diela
VIII.1 Zhotoviteľ výslovne zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené riadne, bez vád a bez
akýchkoľvek nedorobkov a že bude zodpovedať všetkým požiadavkám na jeho funkčnosť,
dizajn, kvalitu a iné vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve alebo bežné pre obdobné dielo.
Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za to, že Dielo bude mať ku dňu podpisu Akceptačného
protokolu, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy všetky dohodnuté funkčné vlastnosti
ako aj obvyklé vlastnosti typické pre obdobné Dielo. Neexistencia funkčnej vlastnosti, ktorá
nebola predošle dohodnutá alebo nie je obvyklou vlastnosťou typickou pre Dielo, sa za vadu
nepovažuje; Zhotoviteľ je však povinný vopred upozorniť Objednávateľa na také vlastnosti
Diela, ktoré by sa v priebehu času jeho vykonania mohli stať vlastnosťami obvyklými pre
Dielo alebo pre obdobné diela alebo by mohli prestať byť vlastnosťami obvyklými pre Dielo
alebo obdobné diela. Za vadu sa rovnako nepovažuje ani zmena resp. pridanie novej
funkčnosti. Vymedzenie právnych vád týmto dotknuté nie je. Zmluvné strany sa dohodli, že
Objednávateľ neprevezme Dielo, v prípade, ak bude mať v čase odovzdania akékoľvek vady
alebo nedorobky. Tieto sa Zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne odstrániť.
VIII.2 Zhotoviteľ touto Zmluvou preberá záväzok, že vykonané a odovzdané Dielo si po dobu
24 mesiacov odo dňa jeho riadneho odovzdania Objednávateľovi zachová svoje funkčné
vlastnosti a obvyklé vlastnosti typické pre obdobné dielo. Zhotoviteľ teda poskytuje
Objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v trvaní 24 mesiacov odo dňa jeho riadneho
odovzdania Objednávateľovi.
VIII.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby uvedenej v čl. VIII.2 bezplatne a bez

zbytočného odkladu odstraňovať všetky vady Diela. Práce na odstraňovaní reklamovaných
vád je Zhotoviteľ povinný zahájiť do 2 dní od obdržania reklamácie a ukončiť ich v čo
najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 10 dní, pokiaľ sa zmluvné strany
v konkrétnom prípade písomne nedohodnú inak. V prípade omeškania Zhotoviteľa so
zahájením odstraňovania reklamovaných vád alebo s odstránením reklamovaných vád,
alebo ak Zhotoviteľ odmietne vady odstrániť, je Objednávateľ oprávnený tieto odstrániť na
svoje náklady (a to sám alebo prostredníctvom tretej osoby) a Zhotoviteľ je povinný
Objednávateľovi uhradiť náklady vynaložené na odstránenie vád, a to do piatich (5) dní odo
dňa ich písomného uplatnenia u Zhotoviteľa.
VIII.4 Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi existenciu vady alebo vád Diela spolu s
ich podrobnejším popisom bez zbytočného odkladu po tom, čo ju alebo ich zistí, najneskôr
však do uplynutia záručnej doby uvedenej v čl. VIIIVIII.2 tejto Zmluvy.
VIII.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady / škody spôsobené nesprávnym používaním Diela;
Zhotoviteľ však zodpovedá za vady, ktoré budú spôsobené tým, že Objednávateľ bude
nesprávne používať Dielo v dôsledku nesprávneho poučenia a zaškolenia týkajúceho sa
spôsobu používania Diela zo strany Zhotoviteľa.
VIII.6 Objednávateľ je povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť jeho zamestnancov, ktorí
budú Dielo používať. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaškoliť Objednávateľa a jeho zamestnancov
v rozsahu potrebnom na dosiahnutie uvedenej odbornej spôsobilosti potrebnej na používanie
Diela a na manipuláciu s ním.
Článok 10 - Použitie Diela a udelenie licencie
IX.1 Vzhľadom na to, že súčasťou Diela je vizuálne stvárnenie loga ako aj iné formy
autorského diela, a že Dielo je chránené ako dielo podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorským
zákonom, je Objednávateľ oprávnený toto použiť iba na účel uvedený v tejto Zmluve.
IX.2 Objednávateľ je oprávnený používať Dielo v súvislosti s propagáciou Zhotoviteľa a to v
rozsahu jednej inštalácie a pre neobmedzený počet užívateľov počnúc dňom odovzdania
dokončeného Diela bez časového a územného obmedzenia.
IX.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený použiť Dielo aj na účely
registrácie ochrannej známky (ako jej majiteľ) v rozsahu, v akom bude Dielo predstavovať
označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku.
IX.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že Dielo je zamestnaneckým dielom v súlade s ustan.
§ 90 Autorského zákona, majetkové práva ku ktorému vykonáva vo svojom mene a na svoj

účet Zhotoviteľ ako zamestnávateľ. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli, že
zaplatením ceny za dielo podľa čl. IV.1 tejto Zmluvy, je/sú nárok/nároky autora/spoluautorov
na

akúkoľvek

autorskú

odmenu

vysporiadané

a autorovi/spoluautorom

neprináleží/neprináležia akékoľvek ďalšie finančné nároky spojené s udelením licencie na
užívanie Diela, a to ani po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
IX.5

Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas a výhradnú licenciu na používanie Diela na

účely jeho:
a)

umiestňovania na tlačovinách

b)

umiestňovania na webových stránkach Objednávateľa

c)

umiestňovania na reklamných plagátoch

a to na území Slovenskej republiky, pričom táto licencia je udelená Objednávateľovi na dobu
99 rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
IX.5 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu
udelenej licencie (ďalej len „sublicencia“) len so súhlasom Zhotoviteľa.
IX. 6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že cena za poskytnutie licencie je zahrnutá v cene za Dielo v
zmysle článku IV.1 tejto Zmluvy.
Článok 11 - Vyhlásenia zmluvných strán
X.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení
záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy.
X.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách,
ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s touto Zmluvou, a to aj v prípade, ak nebudú
oprávnenou zmluvnou označené ako dôverné a nevyužijú ich v rozpore s ich účelom pre
seba alebo iného.
X.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo
sťažilo naplnenie predmetu tejto Zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti
uložené im touto Zmluvou.
X.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne
vyplývajúce z tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol naplnený účel
tejto Zmluvy.
Článok 12 – Doručovanie

XI.1 Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon /ďalej len „Výzva“/ jednej zmluvnej
strany /ďalej len „Odosielateľ“/ sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane /ďalej len
„Adresát“/, ak bola uskutočnená doporučenou zásielkou s doručenkou „do vlastných rúk“ na
adresu Adresáta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu, ktorú Adresát naposledy
písomne oznámil Odosielateľovi. Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom Adresát
zásielku prevzal alebo odmietol prevziať, alebo dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu
Adresáta po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak
bude na vrátenej zásielke uvedený údaj „adresát neznámy“. Ak bola Výzva zasielaná emailom v pracovný deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za doručenú v momente
úspešného prenosu, resp. doručenia, ak sa tieto udiali v čase do 16.00 hod. pracovného
dňa, inak v nasledujúci pracovný deň.
XI.2 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov,
ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie Výzvy, najmä všetky zmeny
týkajúce sa uzavretia tejto Zmluvy, adresu ich bydliska alebo miesta podnikania, bankového
spojenia ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť,
nebude oprávnená namietať, že neobdržala akúkoľvek Výzvu, a zároveň zodpovedá za
akúkoľvek takto spôsobenú škodu.
Článok 13 - Spoločné a záverečné ustanovenia
XII.1 V prípade sporu vzniknutého medzi zmluvnými stranami z tejto Zmluvy alebo v
súvislosti s ňou sa zmluvné strany zaväzujú riešiť vzniknutý spor prednostne dohodou. V
prípade, ak k dosiahnutiu dohody nedôjde, je každá zo zmluvných strán oprávnená domáhať
sa ochrany svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde resp. inom príslušnom orgáne.
XII.2 Táto Zmluva spolu s Prílohou č.1 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.
XII.3 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane celkom alebo sčasti neplatným, nemá
táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti Zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné
strany zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne nahradiť neplatné ustanovenie novým
ustanovením, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedá účelu sledovanému neplatným
ustanovením pri rešpektovaní nových skutočností, a to bez ujmy pre obidve zmluvné strany.
Pokiaľ sa v tejto Zmluve hovorí o tom, že niektoré jej nepodstatné časti budú medzi
zmluvnými stranami dohodnuté dodatočne po jej uzavretí (resp. táto Zmluva umožňuje takýto
výklad), nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť či účinnosť ostatných ustanovení tejto

Zmluvy.
XII.4 Objednávateľ sa zaväzuje používať Dielo takým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu
alebo porušeniu osobnostných práv autora, ako aj iných prípadne existujúcich práv
podobného charakteru k Dielu, v rozsahu, v akom vyplývajú z aktuálne platnej právnej
úpravy. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že okrem Objednávateľa nebude zo strany
autora Diela ako ani zo strany Zhotoviteľa žiadnemu inému subjektu udelené oprávnenie na
použitie Diela.
XII.5 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu vzájomne oznamovať si
všetky skutočnosti ovplyvňujúce plnenie predmetu Zmluvy po stránke obsahovej aj
termínovej.
XII.6 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku podľa tejto Zmluvy, ak ho
nemôže plniť v dôsledku omeškania Objednávateľa. Rovnako ani Objednávateľ nie je v
omeškaní s plnením svojho záväzku podľa tejto Zmluvy, ak ho nemôže plniť v dôsledku
omeškania Zhotoviteľa.
XII.7 Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zmluvných pokút,
úrokov z omeškania, ochrany obchodného tajomstva a dôverných informácií, nároku na
náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy, ako aj iných ustanovení, ktoré podľa
prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto
Zmluvy.
XII.8 Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka, Autorského zákona, Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov), ako aj ustanoveniami iných príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
XII.9 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho po jednom pre každú zmluvnú
stranu.
XII.10 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných číslovaných a
datovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
XII.11 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa podľa
ustanovení § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením § 5a odsek 2 zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

XII.12 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
potvrdenie toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju
vlastnoručne podpísali.
V Bratislave, dňa 7.11.2016
…………………………………..
za Objednávateľa
podpísané v.r.

……………………………………
za Zhotoviteľa
podpísané v.r.

Príloha č. 1

VZOR AKCEPTAČNÉHO PROTOKOLU

Názov spol.:

IČO:

Adresa:

DIČ:
IČ-DPH:

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v
a

Názov spol.:

Siamo s.r.o.

IČO:

50 070 991

Adresa:

Prešovská 45

DIČ:

2120168622

82102 Bratislava

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, v oddiely: Sro, vložka č.: 107995/B

Predmet schválenia
Týmto potvrdzujem, že jednotlivé body v predmete dodávky boli vykonané, čím bol predmet
dodávky splnený.

Dátum:

Dátum:

…………………………………..
za Objednávateľa

……………………………………
za Zhotoviteľa

