
Zmluva o dielo 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a 

poskytnu) licencie 

podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „Zmluva“)  

medzi:

Objednávateľ:   Bra6slavská integrovaná doprava, a.s.  

so sídlom:  Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
v zastúpení:  PhDr. Branislav Masarovič, predseda predstavenstva 

Ing. Patrícia Mešťan, člen predstavenstva 
Ing. Tomáš Vašek, člen predstavenstva

zapísaný:   obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4799/
B 
IČO:    35 949 473 
DIČ:    2022045894 
IČ DPH:   SK2022045894 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:    SK31 0900 0000 0002 7563 9495
kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Staník 
číslo telefónu:   0948 181 875 
e-mail:  stanik@bid.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 
a  

Zhotoviteľ:    

so sídlom:  
v zastúpení:  

 

zapísaný:   
IČO:    
DIČ:    

mailto:stanik@bid.sk


IČ DPH:    
Bankové spojenie: 
IBAN:    
kontaktná osoba: 
číslo telefónu:   
e-mail:   

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“) 

Čl. I. Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania 
uskutočneného na zákazku s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) s využitím niektorých 
ustanovení § 119 až § 125 štvrtej časti Zákona o verejnom obstarávaní na predmet 
zákazky – „Dizajn manuál Integrovaného dopravného systému v BraUslavskom kraji“.

2. Predmetom zmluvy je:

a) vytvorenie Dizajn manuálu Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom 
kraji (ďalej len ako „Dizajn manuál IDS BK“) podľa požiadaviek Objednávateľa 
uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy a prevod vlastníckeho práva k Dizajn manuálu 
IDS BK na Objednávateľa;

b) udelenie licencie v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ako „Autorský zákon“) na použitie Dizajn 
manuálu IDS BK Objednávateľom.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje (i.) zhotoviť pre Objednávateľa Dizajn manuál IDS BK podľa 
podmienok v Zmluve a  jej prílohách (ii.) previesť na Objednávateľa vlastnícke právo 
k Dizajn manuálu IDS BK, a (iii.)  udeliť Objednávateľovi licenciu na použitie Dizajn 
manuálu, a to všetko za dohodnutú cenu podľa Článku III. Zmluvy.

4. Objednávateľ sa zaväzuje (i.) prevziať zhotovený Dizajn manuál IDS BK, (ii.) poskytnúť 
Zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú na zhotovenie Dizajn manuálu IDS BK (iii.) zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa Článku III. Zmluvy.

5. Dizajn manuál IDS BK bude slúžiť ako jednotný a záväzný dokument pre všetkých 
partnerov Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, ktorí budú 



používať Dizajn manuál IDS BK a  jednotlivé výstupy (piktogramy) tvoriace Dizajn 
manuál IDS BK vo verejnej doprave a v oblastiach súvisiacich s verejnou dopravou.

Čl. II. Podmienky zhotovenia Dizajn manuálu IDS BK 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a  odovzdať Dizajn manuál IDS BK Objednávateľovi 
najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy v  súlade 
s Článkom XIV. ods. 7 Zmluvy. Všetky výstupy (piktogramy) Dizajn manuálu IDS BK 
musia ideovo vychádzať z  návrhov predložených Zhotoviteľom v súťaži návrhov 
predchádzajúcej uzavretiu Zmluvy tvoriacich Prílohu č. 2 Zmluvy a  musia súčasne 
spĺňať požiadavky Objednávateľa podľa Prílohy č. 1 Zmluvy.

2. Zhotoviteľ je povinný počas tvorby Dizajn manuálu IDS BK predložiť v sídle 
Objednávateľa alebo doručiť Objednávateľovi rozpracovanú verziu Dizajn manuálu IDS 
BK na pamäťovom médiu (USB kľúč), a to do 5 kalendárnych dní od doručenia 
písomnej výzvy Objednávateľa na predloženie rozpracovanej verzie Dizajn manuálu 
IDS BK. Výzva Objednávateľa musí byť doručená Zhotoviteľovi najneskôr 20 
kalendárnych dní pred uplynutím lehoty podľa tohto Článku ods. 1 Zmluvy. 
Objednávateľ má právo do 2 pracovných dní od predloženia pracovnej verzie Dizajn 
manuálu IDS BK predložiť Zhotoviteľovi svoje pripomienky k rozpracovanej verzii 
Dizajn manuálu IDS BK týkajúce sa obsahového a grafického spracovania. Zhotoviteľ 
je povinný pripomienky zohľadniť pri tvorbe finálnej verzie Dizajn manuálu IDS BK; 
týmto nie je dotknutá lehota na zhotovenie a odovzdanie Dizajn manuálu IDS BK 
uvedená v  tomto Článku ods. 1 Zmluvy. Dizajn manuál IDS BK, v ktorom nebudú 
zohľadnené pripomienky Objednávateľa, sa nepovažuje za riadne zhotovené dielo 
podľa Zmluvy a Objednávateľ v  takomto prípade nie je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi 
cenu podľa Článku III. ods. 1 Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný v priebehu zhotovovania 
Dizajn manuálu IDS BK komunikovať s Objednávateľom, ktorý mu poskytne všetky 
nevyhnutné informácie a  podklady na zhotovenie Dizajn manuálu IDS BK v  súlade 
s požiadavkami Objednávateľa.

3. Zhotovený Dizajn manuál IDS BK Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v  lehote podľa 
tohto Článku ods. 1 Zmluvy v  tlačenej verzii a  v  elektronickej verzii na pamäťovom 
médiu (USB kľúč) vo formáte, ktorý bude umožňovať samostatné použitie každého 
výstupu (piktogramu) z Dizajn manuálu IDS BK.

4. Miestom odovzdania Dizajn manuálu IDS BK je nasledujúca adresa:

Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jankolova 6, 851 04 Bratislava, Slovenská 
republika.

Náklady na zabezpečenie prepravy do miesta dodania sú zahrnuté v  cene podľa 
Článku III. ods. 1 Zmluvy.

5. Termín odovzdania Dizajn manuálu IDS BK môže byť určený len na  pracovný deň 
v Slovenskej republike v čase od 08:00 hod. do 10:00 hod. stredoeurópskeho času tak, 
aby Objednávateľ mohol dostatočne posúdiť, či Dizajn manuál IDS BK v  čase jeho 
odovzdania spĺňa požiadavky Objednávateľa a nevykazuje vady.



6. O odovzdaní Dizajn manuálu IDS BK v mieste dodania spíšu Zmluvné strany preberací 
protokol vyhotovený Zhotoviteľom, v  ktorom Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi, že 
Dizajn manuál IDS BK je bez vád a  spĺňa požiadavky podľa Prílohy č. 1 Zmluvy. 
V prípade vád, alebo nesplnenia požiadaviek podľa Prílohy č. 1 Zmluvy Objednávateľ 
v preberacom protokole uvedie aké vady sa zistili a ktoré požiadavky v zmysle Prílohy 
č. 1 Zmluvy neboli splnené. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 10 kalendárnych dní od podpísania protokolu, ak sa Zmluvné 
strany nedohodnú inak. Odstránenie vád Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi opätovne 
v preberacom protokole, v ktorom boli vady spísané.

7. Vady Dizajn manuálu IDS BK zistené po prevzatí Dizajn manuálu IDS BK spôsobené 
porušením povinností Zhotoviteľa oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi bez zbytočného 
odkladu. Zhotoviteľ je povinný tieto vady odstrániť bez zbytočného odkladu najneskôr 
do 10 kalendárnych dní od oznámenia vád Objednávateľom. Odstránenie vád podľa 
predchádzajúcej vety Objednávateľ písomne potvrdí Zhotoviteľovi.

8. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Dizajn manuálu IDS BK 
a nezaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa Článku III. ods. 1 Zmluvy v prípade zistenia vád 
Dizajn manuálu IDS BK podľa tohto Článku Zmluvy a ich neodstránenia v stanovených 
lehotách.

Čl. III. Cena za zhotovenie Dizajn manuálu IDS BK 

1. Objednávateľ sa na základe Zmluvy zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovenie 
Dizajn manuálu IDS BK cenu v celkovej výške               ,- EUR bez DPH (slovom:                         
EUR bez DPH) (ďalej len ako „Odmena“). 

2. V Odmene sú zahrnuté všetky náklady na splnenie celého predmetu Zmluvy 
Zhotoviteľom vrátane odmeny za udelenie licencie na použitie Dizajn manuálu IDS BK 
podľa Článku IX. Zmluvy. Objednávateľ nie je povinný uhradiť Zhotoviteľovi žiadne 
ďalšie odmeny, alebo náklady. 

3. Odmena podľa tohto Článku ods. 1 Zmluvy nezahŕňa DPH. Ak je Zhotoviteľ platcom 
DPH je oprávnený účtovať k Odmene DPH.

4. Odmena bude Zhotoviteľovi uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom 
najskôr po  podpísaní preberacieho protokolu o prevzatí Dizajn manuálu IDS BK. V 
prípade zistených vád Dizajn manuálu IDS BK je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru 
až po potvrdení odstránenia vád Dizajn manuálu IDS BK uvedených v preberacom 
protokole o  prevzatí Dizajn manuálu IDS BK podľa Článku II. ods. 6 Zmluvy. Až do 
potvrdenia odstránenia vád Dizajn manuálu IDS BK nie je Objednávateľ povinný 
uhradiť Odmenu a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať jej úhradu. Prílohou faktúry 
bude preberací protokol o  prevzatí Dizajn manuálu IDS BK podpísaný oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán. 

5. Zhotoviteľ má nárok na uhradenie Odmeny výlučne až po zhotovení a  odovzdaní 
Dizajn manuálu IDS BK podľa Zmluvy a  jej príloh. Objednávateľ neposkytne 
Zhotoviteľovi žiadne zálohové platby ani preddavky.



6. Splatnosť faktúry na úhradu Odmenu vystavenej Zhotoviteľom podľa tohto Článku 
Zmluvy je minimálne 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

7. Faktúra vystavená podľa tohto Článku Zmluvy musí obsahovať všetky náležitosti 
daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. Ak faktúra neobsahuje stanovené zákonné náležitosti, alebo v nej nebudú 
správne uvedené údaje, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť v lehote splatnosti 
Zhotoviteľovi s uvedením chybných alebo chýbajúcich údajov resp. chýbajúcich 
náležitosti alebo nesprávnych údajov. V takom prípade sa prerušuje lehota splatnosti a 
nová lehota začne plynúť doručením riadnej faktúry. 

8. Úhrada faktúry podľa tohto Článku Zmluvy bude vykonaná bezhotovostným prevodom 
na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

Čl. IV. Povinnos6 Zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ je povinný dodať Objednávateľovi Dizajn manuál IDS BK spôsobom 
a  v  lehote podľa Zmluvy za splnenia požiadaviek stanovených Objednávateľom 
v Prílohe č. 1 Zmluvy. Dizajn manuál IDS BK musí byť zhotovený v súlade s právnymi 
predpismi Slovenskej republiky a  medzinárodnými právnymi predpismi, alebo 
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

2. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi nadobudnúť vlastnícke právo k Dizajn 
manuálu IDS BK v súlade s Článkom VII. Zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dizajn manuál IDS BK sám bez využitia subdodávateľov, 
t. j. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť zhotovením Dizajn manuálu IDS BK inú osobu.

4. Zhotoviteľ potvrdzuje a zaväzuje sa, že na plnení Zmluvy sa budú podieľať iba osoby 
legálne zamestnané Zhotoviteľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v 
nevyhnutnom rozsahu doklady (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov) a osobné údaje fyzických osôb prostredníctvom, ktorých plní 
Zmluvu, a ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ 
neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.

6. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa tohto Článku ods. 4 Zmluvy a 
kontrolný orgán uloží Objednávateľovi pokutu za porušenie zákazu prijať prácu alebo 
službu podľa § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
tak sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť Objednávateľovi náhradu škody v sume rovnajúcej 
sa pokute uplatnenej kontrolným orgánom u Objednávateľa, a to bez zbytočného 
odkladu odo dňa jej uplatnenia u Zhotoviteľa Objednávateľom.



Čl. V. Povinnos6 Objednávateľa 

1. Objednávateľ je povinný prevziať Dizajn manuál IDS BK zhotovený a odovzdaný 
v  súlade so Zmluvou a  zaplatiť Zhotoviteľovi za Dizajn manuál IDS BK Odmenu 
uvedenú v Článku III. ods. 1 Zmluvy.

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú na splnenie 
jeho záväzkov podľa Zmluvy, a to najmä poskytnúť Zhotoviteľovi doplňujúce informácie 
k  požiadavkám Objednávateľa na Dizajn manuál IDS BK, alebo vysvetlenie 
požiadaviek.

Čl. VI. Zodpovednosť za vady Dizajn manuálu IDS BK, záruka a reklamácie 

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Dizajn manuál IDS BK spĺňal požiadavky podľa 
Zmluvy a  jej príloh (najmä Prílohy č. 1 Zmluvy). Zároveň Dizajn manuál IDS BK musí 
ideovo vychádzať z  návrhov predložených Zhotoviteľom v  súťaži návrhov tvoriacich 
Prílohu č. 2 Zmluvy. V prípade, že si Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa tohto odseku, 
Dizajn manuál IDS BK má vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ v zmysle ustanovení § 
560 a  nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v  znení neskorších 
predpisov.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za (i.) vady, ktoré má Dizajn manuál IDS BK v  okamihu, keď 
prechádza nebezpečenstvo škody na Objednávateľa v súlade s Článkom VIII. ods. 1 
Zmluvy, (ii.) za vady, ktoré Objednávateľ zistí po prevzatí Dizajn manuálu IDS BK 
a  ktoré boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa za predpokladu ich 
oznámenia bez zbytočného odkladu Zhotoviteľovi (iii.) vady, ktoré sa na Dizajn manuáli 
IDS BK vyskytnú v záručnej dobe podľa tohto Článku ods. 4 Zmluvy, a za (iv.) právne 
vady Dizajn manuálu IDS BK.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za (i.) vady, ktoré vznikli na Dizajn manuáli IDS BK v záručnej 
dobe za predpokladu, ak ich spôsobil Objednávateľ, alebo tretie osoby.   

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi záruku na akosť 
tlačenej aj  elektronickej verzie Dizajn manuálu IDS BK v trvaní 24 kalendárnych 
mesiacov. Záručná doba podľa predchádzajúcej vety začína plynúť odo dňa prevzatia 
Dizajn manuálu IDS BK (t. j. odo dňa podpísania preberacieho protokolu o prevzatí 
Dizajn manuálu IDS BK). V prípade, ak Objednávateľ zistí vady Dizajn manuálu IDS 
BK, ktoré uvedie v preberacom  protokole, záručná doba začína plynúť až odo dňa 
potvrdenia odstránenia predmetných vád Objednávateľom. 

5. V  záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť akékoľvek vady 
Dizajn manuálu IDS BK, ktoré nespôsobil Objednávateľ, alebo tretie osoby. Všetky 
náklady na záručný servis sú zahrnuté v  Odmene, a  preto Objednávateľ nebude 
uhrádzať Zhotoviteľovi žiadne dodatočné náklady na záručný servis ani v prípade, ak 
o to Zhotoviteľ požiada.

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady v  záručnej dobe si uplatní 
bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou. Vady uplatnené Objednávateľom 
budú spísané v  reklamačnom protokole, v  ktorom Objednávateľ uvedie všetky 



náležitosti potrebné na vybavenie reklamácie, ako aj spôsob akým požaduje 
reklamáciu vybaviť.

7. V  prípade zistenia vád v  záručnej dobe Zhotoviteľ sa vyjadrí k reklamáciám vád 
uplatneným Objednávateľom v záručnej dobe do 3 pracovných dní odo dňa doručenia 
reklamácie Zhotoviteľovi. Ak sa Zhotoviteľ nevyjadrí v uvedenej lehote má sa za to, že 
s  opodstatnenosťou reklamácie súhlasí. Následne po oznámení vyjadrenia sa 
Zhotoviteľa v  zmysle ktorého Zhotoviteľ nesúhlasí s reklamáciou, alebo po márnom 
uplynutí lehoty na vyjadrenie sa Zhotoviteľ odstráni vady podľa tohto odseku Zmluvy 
bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
reklamácie Zhotoviteľovi. Ak Zhotoviteľ nebude súhlasiť s  reklamáciou vád uvedie vo 
svojom vyjadrení dôvody, pre ktoré s  reklamáciou nesúhlasí. Objednávateľ má právo 
vyjadriť sa k dôvodom nesúhlasu s  reklamáciou a opätovne si uplatniť reklamáciu u 
Zhotoviteľa, pričom sa bude primerane aplikovať postup a lehoty uvedené v  tomto 
odseku Zmluvy.

8. V prípade, že dôjde ku skončeniu platnosti Zmluvy pred uplynutím záručnej doby podľa 
tohto Článku ods. 4 Zmluvy, záručná doba je zachovaná a plynie aj po skončení 
platnosti Zmluvy až do uplynutia lehoty záručnej doby podľa tohto Článku ods. 4 
Zmluvy. To znamená, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi záručný 
servis a  bezplatné odstránenie vád nespôsobených Objednávateľom, alebo tretími 
osobami aj po prípadnom skončení platnosti Zmluvy až do uplynutia záručnej doby 
v zmysle tohto odseku Zmluvy.

Čl. VII. Nadobudnu6e vlastníckeho práva k Dizajn manuálu IDS BK 

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Dizajn manuálu IDS BK až po úplnom 
zaplatení Odmeny uvedenej v Článku III. ods. 1 Zmluvy.

2. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že Dizajn manuál IDS BK nie je zaťažený žiadnymi právami 
tretích osôb (právnymi vadami) a Zhotoviteľ bude výlučným vlastníkom Dizajn manuálu 
IDS BK, na základe čoho je oprávnený previesť na Objednávateľa vlastnícke právo 
k  Dizajn manuálu IDS BK. V  prípade, ak sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa 
predchádzajúcej vety ukáže ako nepravdivé, Zhotoviteľ je povinný nahradiť 
Objednávateľovi v plnom rozsahu škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku nepravdivosti, 
alebo nesprávnosti vyhlásenia Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa 
na úhradu zmluvnej pokuty podľa Článku XI. ods. 4 Zmluvy. V  prípade, ak budú 
predmetom vlastníctva Zhotoviteľa samostatné výstupy (piktogramy) Dizajn manuálu 
IDS BK vzťahuje sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa tohto odseku aj na jednotlivé výstupy 
(piktogramy).

Čl. VIII. Nebezpečenstvo škody na Dizajn manuáli IDS BK 

1. Zmluvné strany sa v  súlade s  ustanovením § 542 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) 
v  spojení s  ustanovením § 455 a  nasl. Obchodného zákonníka dohodli, že 
nebezpečenstvo škody na Dizajn manuáli IDS BK prechádza na Objednávateľa 
okamihom prevzatia Dizajn manuálu IDS BK v mieste dodania uvedenom v Článku II. 
ods. 4 Zmluvy. Tým však nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa odstrániť vady zistené 
Objednávateľom pri preberaní Dizajn manuálu IDS BK, ani povinnosť odstrániť vady 
zistené po prevzatí Dizajn manuálu IDS BK spôsobené porušením povinností 



Zhotoviteľa a povinnosť odstrániť vady zistené počas záručnej doby, ktoré nespôsobil 
Objednávateľ, alebo tretie osoby.

Čl. IX. Licencia na použi6e Dizajn manuálu IDS BK 

2. Zhotoviteľ v  súlade s  ustanovením § 65 a  nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský 
zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Autorský zákon“) dňom odovzdania 
Dizajn manuálu IDS BK Objednávateľovi udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu na 
použitie Dizajn manuálu IDS BK spôsobom a za podmienok uvedených v tomto Článku 
Zmluvy. Licencia podľa predchádzajúcej vety sa udeľuje v  neobmedzenom rozsahu 
a na celú dobu trvania majetkových práv Zhotoviteľa k Dizajn manuálu IDS BK podľa 
Autorského zákona. Objednávateľ nie je povinný výhradnú licenciu využiť.

3. Objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa Dizajn manuál IDS BK používať 
v rozsahu udelenej licencie a za podmienok stanovených v tomto Článku Zmluvy.

4. Objednávateľ je oprávnený v súlade s udelenou licenciou používať Dizajn manuál IDS 
BK všetkými spôsobmi známymi v  čase uzatvorenia Zmluvy, a  to najmä, ale nie 
výlučne:

a) spracovanie Dizajn manuálu IDS BK;
b) spojenie Dizajn manuálu IDS BK s iným dielom;
c) zaradenie Dizajn manuálu IDS BK do databázy;
d) vyhotovenie rozmnoženiny Dizajn manuálu IDS BK;
e) verejné rozširovanie originálu Dizajn manuálu IDS BK, alebo rozmnoženiny 

Dizajn manuálu IDS BK:
I. prevodom vlastníckeho práva,
II. vypožičaním,
III. nájmom,

f) uvedenie Dizajn manuálu IDS BK na verejnosti:
I. verejným vystavením originálu Dizajn manuálu IDS BK alebo 

rozmnoženiny Dizajn manuálu IDS BK,
II. verejným vykonaním Dizajn manuálu IDS BK,
III. verejným prenosom Dizajn manuálu IDS BK.

5. Licencia prechádza na právnych nástupcov Objednávateľa v prípade jeho zániku.

6. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na udelenie sublicencie na použitie Dizajn 
manuálu IDS BK tretej osobe, ako aj na postúpenie licencie tretej osobe. Udelenie 
sublicencie, alebo postúpenie licencie nemusí mať písomnú formu.

7. Odmena za udelenie licencie podľa tohto Článku Zmluvy je zahrnutá v Odmene za 
zhotovenie Dizajn manuálu IDS BK podľa Článku III. ods. 1 Zmluvy.



8. V  prípade, že jednotlivé výstupy (piktogramy) Dizajn manuálu IDS BK budú 
samostatnými autorskými dielami v  zmysle Autorského zákona Zhotoviteľ udeľuje 
Objednávateľovi licenciu na použitie každého výstupu (piktogramu) tvoriaceho autorské 
dielo v rovnakom rozsahu a za podmienok podľa tohto Článku Zmluvy.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je v  plnom rozsahu oprávnený poskytnúť Objednávateľovi 
licenciu k Dizajn manuálu IDS BK podľa Zmluvy a v  tejto súvislosti má vysporiadané 
všetky autorské a iné práva, ktoré sa k Dizajn manuálu IDS BK vzťahujú a podmieňujú 
možnosť udelenia licencie v rozsahu a v zmysle Zmluvy. Akékoľvek nároky tretích osôb 
uplatnené voči Objednávateľovi v prípade, ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, 
alebo nesprávne znáša Zhotoviteľ. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na úhradu 
zmluvnej pokuty podľa Článku XI. ods. 5 Zmluvy. Ak budú predmetom autorského 
práva Zhotoviteľa jednotlivé výstupy (piktogramy) Dizajn manuálu IDS BK ako 
samostatné autorské diela vzťahuje sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa tohto odseku aj na 
jednotlivé výstupy (piktogramy).

Čl. X. Ukončenie platnos6 Zmluvy 

1. Táto Zmluva zanikne nasledovnými spôsobmi:

a) splnením všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán podľa Zmluvy,    

b) vzájomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému dňu,

c) odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán zo zákonných dôvodov;

d) odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávateľa z dôvodov, že

I. Zhotoviteľ je v  omeškaní s riadnym zhotovením a  odovzdaním Dizajn 
manuálu IDS BK do miesta dodania o viac ako 10 kalendárnych dní;

II. Zhotoviteľ je v omeškaní s odstránením vád Dizajn manuálu IDS BK o viac 
ako 7 kalendárnych dní;

III. Zhotoviteľ ponúkal, prijímal, alebo sprostredkoval akékoľvek hodnoty 
s  cieľom ovplyvniť chovanie alebo jednanie kohokoľvek, priamo alebo 
nepriamo v procese verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzatvoreniu 
Zmluvy, alebo pri plnení Zmluvy;

IV. Zhotoviteľ skresľoval skutočnosti za účelom ovplyvnenia verejného 
obstarávania, ktoré predchádzalo uzatvoreniu Zmluvy, vrátane použitia 
podvodných praktík smerujúcich k potlačeniu voľnej a slobodnej súťaže; 



V. Zhotoviteľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  túto svoju povinnosť byť 
zapísaní v  tomto registri partnerov verejného sektora si poruší v priebehu 
trvania Zmluvy;

VI. Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálnej práce a  nelegálneho zamestnávania 
podľa Článku IV. ods. 4 Zmluvy. 

e) Odstúpením od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa z  dôvodu, že Objednávateľ je 
v omeškaní so splnením povinnosti zaplatiť Zhotoviteľovi Odmenu za zhotovenie 
Dizajn manuálu IDS BK o viac ako 10 kalendárnych dní.

2. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
druhej Zmluvnej strane.

3. V prípade odstúpenia od Zmluvy sú Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomné plnenia, 
ktoré si poskytli na základe platnej Zmluvy do odstúpenia od Zmluvy.

4. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na náhradu škody, alebo 
úhradu zmluvných pokút podľa Zmluvy.

Čl. XI. Sankcie 

1. V  prípade, ak bude Zhotoviteľ v  omeškaní so zhotovením a  odovzdaním Dizajn 
manuálu IDS BK, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 
EUR za každý začatý deň omeškania. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením 
a odovzdaním Dizajn manuálu IDS BK o viac ako 10 kalendárnych dní je Objednávateľ 
zároveň oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v súlade s Článkom X. ods. 1 písm. 
d) bod I. Zmluvy. 

2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Dizajn manuálu IDS BK (vrátane 
vád zistených v záručnej dobe) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 50,00 EUR za každý začatý deň omeškania.

3. V  prípade porušenia vyhlásenia Zhotoviteľa podľa Článku VII. ods. 2 Zmluvy, alebo 
jeho nepravdivosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 5.000 EUR.

4. V prípade porušenia vyhlásenia Zhotoviteľa podľa Článku IX. ods. 9 Zmluvy, alebo jeho 
nepravdivosti je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
5.000 EUR.   



5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto Článku Zmluvy nie je dotknuté právo 
Objednávateľa na náhradu škody, ktorá vznikla Objednávateľovi porušením príslušnej 
povinnosti, a  to vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu, a  rovnako ani právo 
Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. Zároveň Zhotoviteľ sa zaplatením zmluvnej 
pokuty nezbavuje svojej povinnosti riadne si plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy. To 
znamená, že Zhotoviteľ je aj po zaplatení zmluvnej pokuty povinný bezodkladne si 
splniť povinnosť, za ktorej porušenie zaplatil zmluvnú pokutu.

6. V prípade, ak bude Objednávateľ v omeškaní so zaplatením Odmeny za zhotovenie 
Dizajn manuálu IDS BK podľa Zmluvy je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,25 % denne z dlžnej čiastky. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté 
právo Zhotoviteľa na náhradu škody a odstúpenie od Zmluvy.

7. Zmluvná pokuta podľa tohto Článku Zmluvy je splatná vždy na základe faktúry 
vystavenej Zmluvnou stranou, ktorá si uplatňuje nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 
s  lehotou splatnosti najmenej 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry druhej 
Zmluvnej strane.

Čl. XII. Mlčanlivosť a ochrana dôverných skutočnos[ 

1. Zmluvné strany sú povinné počas platnosti Zmluvy ako aj po jej ukončení 
neobmedzene zachovávať plnú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o  ktorých sa 
Zmluvné strany dozvedeli v  rámci rokovania, ktoré predchádzalo uzatvoreniu Zmluvy. 
Za takéto skutočnosti sa nepovažuje výsledná Odmena, na ktorej sa Zmluvné strany 
v rámci rokovania dohodli.  

2. Skutočnosti, o  ktorých sa Zmluvné strany dozvedeli počas rokovania 
predchádzajúceho uzatvoreniu Zmluvy je možné použiť len s písomným súhlasom 
druhej Zmluvnej strany.

3. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto Článku Zmluvy sa 
nepovažuje zverejnenie znenia Zmluvy a jej príloh na webovej stránke Objednávateľa, 
ktoré je Objednávateľ povinný uskutočniť na základe právnych predpisov Slovenskej 
republiky, a ktoré je podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Čl. XIII. Osobitné ustanovenia ohľadom zápisu v registri partnerov verejného sektora  

1. V prípade, ak má Zhotoviteľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
v  znení neskorších predpisov, je povinný byť zapísaný v predmetnom registri počas 
celého trvania Zmluvy. Objednávateľ v takomto prípade ku dňu podpisu Zmluvy vykoná 
overenie zapísania Zhotoviteľa v  registri partnerov verejného sektora vedeného 
v  zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o  registri partnerov verejného sektora v  znení 
neskorších predpisov, pričom výpis z registra partnerov bude tvoriť Prílohu č. 3 Zmluvy. 
Ak Zhotoviteľ poruší svoju zákonnú povinnosť byť zapísaný v  registri partnerov 
verejného sektora zaväzuje sa Objednávateľovi uhradiť v plnej miere škodu, ktorá 
vznikne Objednávateľovi v súvislosti s porušením vyššie uvedenej povinnosti. Tým nie 
je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia 

1. Meniť alebo dopĺňať obsah Zmluvy možno len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú potvrdené a podpísané oboma Zmluvnými stranami a  v  súlade 



s právnymi predpismi najmä, nie však výlučne s príslušnými ustanoveniami zákona č. 
343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní v  znení neskorších predpisov. Nedostatok 
písomnej formy má za následok neplatnosť dodatku.  

2. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne si oznámiť zmenu údajov a skutočností 
majúcich vplyv na obsah Zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nie je oprávnený postúpiť práva 
a povinnosti zo Zmluvy na iný subjekt.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom, 
najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v  znení neskorších predpisov. 
V prípade vzniku sporov sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť tieto najskôr dohodou, a ak 
sa nepodarí dospieť k spoločnej dohode, budú spory prejednávať a rozhodovať súdy 
Slovenskej republiky podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.   

5. V  prípade skončenia platnosti Zmluvy zanikajú práva a  povinnosti Zmluvných strán 
podľa Zmluvy v  celom rozsahu s  výnimkou tých práv a  povinností, ktoré podľa ich 
povahy, alebo vôle Zmluvných strán majú pretrvávať aj po skončení platnosti Zmluvy 
(napr. trvanie licencie na používanie Dizajn manuálu IDS BK, alebo trvanie záručnej 
doby). 

 
6. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým 

dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných alebo 
neúčinných ustanovení Zmluvy, alebo na úpravu právnych vzťahov, ktoré nie sú 
Zmluvou upravené, sa použijú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v  znení neskorších predpisov a ostatných platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu 
Zmluvy.

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvy oprávnenými zástupcami 
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v  znení neskorších predpisov a § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o  slobodnom prístupe k  informáciám na webovom sídle 
Objednávateľa. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením Zmluvy spolu s  jej prílohami na 
webovom sídle Objednávateľa. 

8. Doručovanie písomností podľa tejto zmluvy sa vykonáva na adresy Zmluvných strán 
uvedené na úvodnej strane Zmluvy poštou, formou doporučenej listovej zásielky, alebo 
elektronickou poštou, formou e-mailu (ak je v  Zmluve uvedené doručenie písomne, 
môže byť písomnosť doručená druhej Zmluvnej strane v stanovenej forme poštou aj 
elektronickou poštou). Ak nie je možné doručiť písomnosť na takúto adresu, a ak 
Zmluvná strana písomne neoznámila druhej strane doručovaciu adresu odlišnú od 
adresy uvedenej v Zmluve, písomnosť sa považuje za riadne doručenú v deň vrátenia 
nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za riadne doručenú zásielku v deň vrátenia 



nedoručenej zásielky odosielateľovi sa považuje aj zásielka, ktorú odmietla Zmluvná 
strana prevziať. Prevzatie písomností doručovanej osobne sa zaväzuje Zmluvná strana 
– adresát potvrdiť na jej rovnopise alebo fotokópií druhej Zmluvnej strane – 
odosielateľovi. 

9. Zmluva bola vypracovaná v dvoch totožných vyhotoveniach, z ktorých každá zo 
Zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

10. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne a bez nátlaku, 
obe Zmluvné strany jej porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

11. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej prílohy, a to:

a) Príloha č. 1 – Požiadavky na Dizajn manuál IDS BK;

b) Príloha č. 2 – Návrhy predložené v súťaži návrhov predchádzajúcej uzavretiu 
Zmluvy, 

c) Príloha č. 3 – Výpis Zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora.

Za Objednávateľa:           Za Zhotoviteľa:

V ................................................ dňa .....................       V ........................................... 
dňa..........................

________________________________
__________________________________
PhDr. Branislav Masarovič 

predseda predstavenstva 

________________________________
Ing. Patrícia Mešťan 

člen predstavenstva 

________________________________ 
Ing. Tomáš Vašek 



člen predstavenstva


