Zmluva o dielo na vytvorenie webovej stránky a licenčná zmluva
uzatvorená podl'a ustanovenia $ 269 ods. 2 a $ 536 a nasl. zákona č. 513ĺ1991 z. z. obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, podl'a ustanovenia $ 65 a nasl. zákona č. 18512015 Z. z'
Autorský zákon v znen í neskorších predpisov a ustanovenia $ 1 'ĺ7 zákona č. 34312015 Z. z'
o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektoých zákonov
v znení neskorŠíchpredpisov
(d'alej len,,Zqluva")
medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Malé Karpaty

objednávatel':

Štúrova59, 900 01 Modra
Mgr. Juraj Petrakovič, predseda predstavenstva

Sídlo:
Šjatutarny orgán:

rco:

501 10641

2020248812
Slovenská sporitel'ňa, a's.
sK59 0900 0000 0050 8209 2975

DlČ:

Bankové spojenie
IBAN:

(d'alej len,,objed

n

ávatel")

a

Michal Janovský - Grafikáreň
Pri kaštieli 10' 900 44 TomáŠov
MichalJanovský
479 437 18

Dodávate!':
Sídlo:
Zastúpený:

lČo:
DlČ:

1

IBAN:
(d'alej len,,

D od

áv ate l"

073951 483

Zapísaný v Živnostenskom registri oU Senec, č 110-236367
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
sK70 8360 5207 004202649041

Zápis
Bankové spojenie
a

lebo,,Zhotovitel"'

)

(objednávatel'a Dodávatel'd'alej spolu aj ako,,Zmluvné straný'akaŽdý samostatne aj ako ,,Zmluvná
strana")

Vzhl'adom k tomu, Že Dodávatel' v rámci verejneho obstarávania organizovaného objednávatel'om
predloŽil ponuku na predmet zákazky a táto ponuka bola objednávatel'om vyhodnotená ako vít'azná,
dohodli sa Zmluvné strany na nasledovnom:

ČIánok l.
Predmet zmluvy

1

2

3.

Dodávatel'sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje vykonat'a dodat'objednávatel'ovi podl'a pokynov
objednávatel'a dielo, spočÍvajÚce v aktualizácii webovej stránky - webového sídla objednávatel'a
(d'alej len ,,Dielo")' ktorej vlastníkom je objednávatel'. BliŽšia špecifikácia Diela je uvedená v
Prílohe č. 1 Zmluvy.

Dodávatel'sa v nadväznosti na bod 1.1 tohto článku Zmluvy zaväzuje previest'vlastnĺcke právo
k Dielu na objednávatel'a azaväzuie sa udelit'objednávatel'ovivýhradnÚ licenciu na pouŽívanie
Diela v sÚlade s článkom 7 tejto zmluvy.
Dodávatel' sa zároveň touto Zmluvou zaväzuje'.

a)
b)

zaškoliť osoby určenéobjednávatel'om na pouŽívanie a administráciu Diela (d'alej aj
,,Školenie")v rozsahu minimálne 2 osoby,
poskytovať po dobu tridsiatichŠiestich (36) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania

Diela technickÚ podporu objednávatel'ovi (d'alej ako ,,Technická podpora"). Technická
podpora poskytovaná Dodávatel'om objednávatel'ovi zahŕňa mailovÚ a telefonickú

komunikáciu pri riešenĺtechnických problémov alebo uŽĺvatel'ských problemov sÚvisiacich
s pouŽívaním Diela, d'alej v pravidelnej aktualizácií redakčnéhosystému, jeho súčastí
a doplnkov v podobe bezpečnostných a funkčných komponentov (pluginov), pravidelnÚ
dennÚ zálohu obsahu adatabázy so spätným archĺvom 14 dní. TechnickÚ podporu sa
Dodávatel' zaväzuje poskytovat'objednávatel'ovi v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod.
do 17:00 hod. s reakčnou dobou maximálne do troch (3) hodín.
4.

objednávatel' sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytnÚť Dodávatel'ovi sÚčinnosť potrebnú
pre vykonanie Diela, riadne a včas vykonané Dielo prevziat' a zaplatit'za riadne vykonané a
dodané Dielo Dodávatel'ovi dohodnutÚ cenu V sÚlade s článkom 3 tejto zmluvy'

cIánok Il.
Lehota a miesto dodania Diela
Dodávatel'sazaväzuje vykonat'a dodat'Dielo v zmysle bodu 1.1 aŽ1.3 Zmluvy v lehote do 30
marca2022.
2.

objednávatel'sa zaväzuje bez zbytoČneho odkladu, najneskÔr do dvoch (2) pracovných dní odo
dňa nadobudnutia Účinnosti tejto zmluvy dodat' kompletné podklady potrebné pre zhotovenie
diela.

3.

Dodávatel'sa zaväzuje pri vykonávanĺ Diela postupovať tak, aby bola dodžaná lehota dodania
Diela podl'a bodu 2.'ĺ tohto článku Zmluvy. V prípade, ak v súvislosti s vykonávaním Diela hrozí
omeškanie s vykonaním a dodaním Diela, je Dodávatel' povinný prijat' nevyhnutné opatrenia' aby
bola lehota dodania Diela dodrŽaná. Dodávatel' je zároveň povinný písomne informovať
objednávatel'a o akejkol'vek udalosti majúcej vplyv na dodrŽanie lehoty na dodanie Diela a o
opatreniach, ktoré za účelomdodrŽania lehoty dodania Diela prijal.

4.

Miestom dodania Diela je sídlo oblastnej organizácie Malé Karpaty, Štúrova59, 900 01 Modra,
ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnÚ inak'

článok llt.

cena za Dielo a platobné podmienky
Cena za Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z' o cenách v znení neskoršĺch predpisov a vyhláŠky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z. z', ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
2.

V nadväznosti na Dodávatel'om predloŽenÚ ponuku vo verejnom obstarávaní, sa Zmluvné strany
dohodli na cene za vykonanie Diela vo výŠke.4000 € (suma slovom: Štyritisíceur), d'alej aj ,,Cena
diela".

3

4
5

o
7

8.

Pre vylÚčenie pochybností Zmluvné strany zhode konštatujÚ, Že Cena diela zahŕňa vŠetky
náklady a výdavky, ktore Dodávatel'ovi v sÚvislosti s plnením podl'a tejto Zmluvy vzniknÚ.

Cena diela je splatná po protokolárnom odovzdaní Diela
objednávatel'om na pouŽĺvanie a administráciu Diela'

a po

zaŠkoleníosÔb určených

SÚčast'ou odovzdania diela budÚ zdrojové kody s popisom v elektronickej forme na CD/DVD
(prípadne USB flash disku)' technická, prevádzková a uŽívatel'ská dokumentácia v slovenskom
jazyku, v písomnejforme v počte 2 kusov a v elektronickejforme na CD/DVD.
Podkladom pre uhradenie Ceny diela podl'a bodu 3'2 je faktÚra vystavená Dodávatel'om. Faktúra

Vystavená Dodávatel'om musí spĺnat' náleŽitosti daňového dokladu podl'a zákon a č. 22212004 Z'
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Splatnost'faktúry je štrnást' (14) dní

od ich doručenia objednávatel'ovi'

Neoddeliteľnou súčasťoufaktúry musí byt' protokol
o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný oboma zmluvnými stranami, v opačnom prípade nie je
objednávatel'v omeškaní s Úhradou faktÚry.

9

Platbu podl'a tejto Zmluvy bude objednávatel' hradit' bezhotovostným prevodom na účet
Dodávatel'a uvedený na záhlaví tejto Zmluvy (d'alej len ,,Učeť'). Povinnost'objednávatel'a plnit'
riadne a včas je splnená odpísaním fakturovanej čiastky z účtuobjednávate|'a. Ak lehota

splatnosti faktÚry pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného vol'na, táto platba
je splatná v najbliŽší nasledujÚci pracovný deň.
GIánok lV'
Práva, povinnosti a súčinnost'Zmluvných strán
Dodávatel' je povinný postupovat'privykonávaní Diela s odbornou starostlivost'ou tak, aby Dielo
vykonal riadne a včas, v súlade s pokynmi a poŽiadavkami objednávatel'a.
2.

Dodávatel'Dielo vykoná na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

3.

Dodávatel' sa zaväzuje vykonat' Dielo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a
technickými normami platnými v Slovenskej republike a v súlade s výnosmi a Štandardmipre

informačné systemy verejnej správy. Dodávatel' je povinný strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami súvisiaci s poskytovanými sluŽbami a

poskytnÚt' im vŠetkupotrebnú sÚčinnost', a to kedykol'vek počas platnosti a účinnostitejto zmluvy,
ako aj do termínov stanovených pre objednávatel'a.
4

objednávatel' je oprávnený kontrolovat' vykonávanie Diela. Ak objednávatel' zistí, Že Dodávatel'
vykonáva Dĺelo v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy a/alebo pokynmi objednávatel'a, je
objednávatel' oprávnený poŽadovať, aby Dodávatel' odstránil vady vzniknuté vadným
vykonávaním Diela a Dielo vykonával riadnym spÔsobom' Ak tak Dodávatel' neurobí ani v
objednávatel'om poskytnutej primeranej lehote, objednávatel' je oprávnený odstúpit' od tejto
Zmluvy.

5

Zmluvné strany sa dohodli, Že pri plnení predmetu tejto Zmluvy ich vo veciach technických budÚ
zastupovat'a všetky písomnosti v rámci realizácie plnenia tejto Zmluvy podpisovať:

za Dodávatel'a: Michal Janovský, telefÓnne číslo:0905 321 722, E-mail:
michal@grafikaren.sk
za objednávatel'a: Zuzana Tichá, telefÓnne číslo:0915 751 990' E-mail:
riaditel@malekarpaty.travel

o

Zmluvné strany sa zaväzujÚ, Že kaŽdÚ zmenu telefonneho spojenia alebo kontaktných osÔb,
vrátane zmien d'alšíchidentifikačných Údajov, písomne oznámia druhej zmluvnej strane tak, aby
bola zabezpečená plynulá komunikácia pri vykonávaní činnostípodl'a tejto Zmluvy.

clánok V.
Prevzatie a odovzdanie Diela
Zmluvné strany sa zaväzujÚ, Že kaŽdÚ zmenu telefonneho spojenia alebo kontaktných osÔb,
vrátane zmien d'alŠíchidentifikačných Údajov, písomne oznámia druhej zmluvnej strane tak, aby
bola zabezpečená plynulá komunikácia pri vykonávaní činnostípodl'a tejto Zmluvy.
2.

objednávatel' nie je povinný prevziať Dielo, ktore vykazuje vady, ktoré samé o sebe alebo v
spojenĺs inými bránia plynulému a bezpečnémuuŽívaniu Diela.

3

Zmluvné strany sa dohodli, Že o odovzdaní a prevzatí Diela spíŠupreberací protokol (d'alej aj
,,Protokol"). Protokol bude obsahovat'najmä súpis prípadných vád a nedorobkov Diela, dohodu o
lehotách na odstránenie prípadných vád Diela a skutočnost', Že Dielo objednávatel' od
Dodávatel'a preberá.

4

Dodávatel' je povinný odovzdat' objednávatel'ovi príslušnÚ dokumentáciu vzt'ahujÚcu sa k Dielu,
najmä: návod na obsluhu Diela, popis správy Diela a implementácie modulov / aplikácií/ sÚborov
na WebovÚ stránku, resp. iné dokumenty nevyhnutné na riadne uŽívanie' administráciu a správu
Diela.

5

Zmluvné strany sa dohodli, Že objednávatel' sa stane výlučným vlastníkom Diela momentom jeho
protokolárneho prevzatia.

Clánok Vl.
Zodpovednost'za vady

1

Dodávatel'zodpovedá objednávatel'ovi za to, Že Dielo bude vykonané podl'a tejto Zmluvy aŽe po
stanovenú záručnúdobu bude mat' vlastnosti dojednané v Zmluve.

2

Dodávatel' poskytuje objednávatel'ovi záruku za kvalitu a funkčnost'Diela.

3

Dodávatel'zodpovedá zavady a nedostatky, ktoré sa na Diele vyskytnú počas trvania záručnej
doby a zaväzqe sa tieto vady, nedostatky a chyby bezplatne odstrániť.

4

Dielo má vady, ak jeho vykonanie nezodpovedá výsledku určenémuv Zmluve, vo všeobecne
záväzných právnych predpisoch platných na územíSR ako aj v prípade, ak nezodpovedá

technickým normám vrátane technických noriem odporúčacieho charakteru a pokynom
objednávatel'a.Za vady sa na Účely Zmluvy povaŽujú aj chybove stavy, ktoré nie sÚ v sÚlade s
fungovaním Softvéru a/alebo Diela.
5

6

7

DiŽka záručnej doby je šest'desiat (60) mesiacov' Záručná doba plynie odo dňa riadneho
odovzdania Diela bez akýchkol'vek vád objednávatel'ovi'
Dodávatel' je povinný vady Diela, ktoré sa vyskytnú na Diele počas záručnej doby, odstránit' do
Dodávatel'ovi vady
telefonicky alebo elektronicky na e-mailovú adresu Dodávatel'a alebo pÍsomne na adresu sídla
Dodávatel'a.

24 hodín od oznámenia vád objednávatel'om. objednávatel' oznámi

Ak Dodávatel' neodstráni vady v lehote na ich odstránenie, alebo je zrejmé, Že vady v stanovenej

lehote odstránené nebudú, je objednávatel' oprávnený tieto vady odstránit' na náklady
Dodávateľa sám alebo je oprávnený nechať ich odstránit' na náklady Dodávatel'a treťou osobou.

článok Vll.
Licencia a licenčnépodmienky
Dodávatel' na základe tejto Zmluvy udel'uje objednávatel'ovi sÚhlas na pouŽitie Diela vrátane
dokumentácie k dielu (licenciu). Dodávatel' udel'uje objednávatel'ovi bezodplatnÚ, výhradnú,
licenciu, Vecne a časovo neobmedzenú počas celej doby trvania majetkových práv k Dielu, a to
za podmienok, v rozsahu a spÔsobom uvedeným v nasledujÚcich odsekoch tohto článku Zmluvy
a vyplývajúcu zo zákona Č,' 18512015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (d'alej aj
,,Autorský zákon")'

2

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, Že Dodávatel' udel'uje objednávatel'ovi Licenciu na základe
tejto Zmluvy bezodplatne, a Dodávatel' nemá na základe tejto Zmluvy a poskytnutej Licencie iný
nárok, ako nárok na uhradenie Ceny diela podl'a bodu 3.2 tejto Zmluvy'

3

Na základe tejto Licencie je objednávatel' oprávnený najmä: (a) na pouŽitie Diela

v

neobmedzenom rozsahu; (b) Dielo spracovat', doplnit', delit', modifikovat'(update, upgrade, nová
verzia Softveru), prekladať a adaptovať Dielo, vrátane tvorivých a netvorivých zásahov do
zdrojového 7 kodu, tvorivých a netvorivých zásahov do grafickeho stvárnenia, zasahovat' do
sÚborov príkazov a inštrukcii, ktoré tvoria Dielo, tieto obmieňat', modifikovat', uskutočňovat'spätnÚ
analýzu; (c) na vŠetkyd'alšie spÔsoby pouŽitia Diela známe v čase uzatvorenia tejto zmluvy.

4

objednávatel' je oprávnený v rámci jemu udelenej Licencie podl'a tejto Zmluvy udeliť tretím
osobám sublicenciu v rozsahu jemu udelenej licencie.

5

Za dodrŽanie autorských práv a práv vyplývajÚcich z duševnéhovlastníctva materiálov (textov,
obrázkov, počítačovýchprogramov, animácií, prezentácií a iných zdrojov, ktore je moŽné
povaŽovať za dieĺo podl'a Autorskeho zákona) zverejnených na Diele, vytvoreného na základe

6

tejto Zmluvy, zodpovedá objednávatel', s výnimkou materiálov dodaných Dodávatel'om.
Dodávatel' sa zaväzuje strpiet' výkon majetkových práv objednávatel'a k Dielu poÔas platnosti a

účinnostiLicencie v neobmedzenom rozsahu, pričom prehlasuje a potvrdzuje, Že nebude sitieto
práva uplatňovať a nebude vykonávat'Žiadne kroky, ktore by boli v rozpore s účelomtejto Zmluvy.
Dodávatel'sa d'alej zaväzuje, Že neposkytne Licenciu, ani neprenechá výkon práv, ktoré vyplývajÚ
z poskytnutej Licencie tretej osobe. objednávatel'ovi spoločne s vytvorením Diela Dodávatel'
odovzdá všetky doklady a informácie, ktoré sa týkajÚ Diela a sú potrebné na výkon práv a

povinnostívyplývajúcich z Licencie podl'a tejto Zmluvy.

7

Ak Dodávatel' pri vytváraní Diela, prípadne jeho časti, ktorá bude predstavovat' dielo

podl'a

Autorského zákona, poveril tretiu osobu, je Dodávatel' povinný zabezpečiť, aby mu táto osoba
udelila licenciu na jeho pouŽitie v rozsahu rovnakom, ako je uvedené v tomto článku Zmluvy a to
tak, aby Dodávatel'boloprávnený licenciu postúpit'na objednávatel'a v sÚlade s touto Zmluvou v

rozsahu uvedenom

v

tomto článku Zmluvy. Zároveň

je

Dodávatel' povinný odovzdat'

objednávatel'ovi pri odovzdaní Diela písomnévyhlásenie tretej osoby potvrdzujúce splnenie
Dodávatel'ovej povinnosti podl'a tohto bodu Zmluvy a súhlas s postúpenímlicencie.
8.

V prípade, Že si akákolVek tretia osoba, vrátane zamestnancov Dodávatel'a a/alebo dodávatel'ov
Dodávatel'a, uplatnĺ akýkol'vek nárok proti objednávatel'ovi z titulu porušenia autorských práv
a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tejto tretej osoby alebo
akékol'vek iné nároky v akejkolVek súvislostl s touto Zmluvou, Dodávatel' sa zaväzuje: (a)
bezodkladne obstarať na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas na
pouŽívanie Diela alebo jeho časti v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve; (b) poskytnÚt'
objednávatel'ovi akúkol'vek a vŠetku ÚčinnÚ pomoc a uhradit' akékol'vek a vŠetky náklady a
výdavky, ktoré vznikli/vzniknú objednávatel'ovi v sÚvislosti s uplatnením vyšŠieuvedeného
nároku tretej osoby; a (c) nahradit' objednávatel'ovi Škodu, ktorá vznikne objednávatel'ovi v
dÔsledku uplatnenia vyŠšieuvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokol'vek
obmedzenia.
Článok Vlll.

ZmIuvné pokuty

1

2

Zmluvné strany sa dohodli, Že ak sa Dodávatel'dostane do omeškania s dodaním Diela v lehote
podl'a bodu 2'1 Zmluvy,je objednávatel'oprávnený uplatnit'si voči Dodávatel'ovi zmluvnÚ pokutu
vo výške 0,05 % denne z Ceny diela podl'a bodu 3.2 za kaŽdý a1 začatý deň omeŠkania.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu škody.
Zmluvné strany sa dohodli, Že ak Dodávatel'vady Diela v zmluve stanovenej alebo Zmluvnými
stranami dohodnutej lehote riadne a včas neodstráni, má objednávatel' nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % denne z Ceny diela podl'a bodu 3'2 Zmluvy zakaŽdý ajzačatý
deň omeŠkania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu
škody.

3

V prĺpade, Že sa objednávatel'dostane do omeŠkania s úhradou ceny

podl'a článku lll. tejto
je
Dodávatel'oprávnený uplatniť si voči objednávatel'ovi úroky z omeškania v zákonom
Zmluvy,

stanovenej VýŠke
4.

Podkladom pre uhradenie zmluvnej pokuty je jej vyúčtovanie. Ak Dodávatel' neuplatní námietky
voČisprávnostivyÚčtovania zmluvnej pokuty u objednávatel'a v lehote splatnosti platí, Že zmluvná
pokuta je vyÚčtovaná a vymáhaná oprávnene a v správnej výške. Zmluvná pokuta je splatná do
pätnástich (15) dnĺ od doručeniavýzvy na jej zaplatenie Dodávatel'ovi.

5.

UhradenÍm zmluvnej pokuty Dodávatel'om nezaniká nárok objednávatel'a na náhradu škody,
ktorá prevyŠuje výŠkuzmluvnej pokuty'

Článok' lx.
Skončenie zmluvy
Zmluva mÔŽe skončit':

2

a)
b)
c)

splnením v dohodnutej dobe, na ktorÚ bola uzavretá,

d)

zánikom Dodávatel'a.

písomnou dohodou Zmluvných strán,
odstúpenímod Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvných strán'

objednávatel' môŽe od zmluvy odstúpit':
prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy Dodávatel'om, za podstatné poruŠenie Zmluvy
sa povaŽuje najmä:

2.1 .v

-

omeškanie Dodávatel'a s plnením akejkol'vek povĺnnosti a/alebo záväzku
vyplývajÚceho preňho z tejto Zmluvy o viac ako 10 kalendárnych dní,
ak Dodávatel'neodovzdá predmet Zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite.

2'2.v pripade nepodstatného poruŠenia Zmluvy, len ak Dodávatel' nesplnĺ akÚkol'vek svoju
povinnosť a/alebo akýkol'vek záväzok vyplývajúci z tejto Zmluvy ani v dodatočnej primeranej
lehote (minimálne 10 kalendárnych dní)' ktorá mu na to bola objednávatel'om poskytnutá,
2.3.v prípade opakovaného porušenia akýchkol'vek povinností (záväzkov) Dodávatel'om, ktoré

vyplývajú z ustanovení tejto Zmluvy, prísluŠnýchSTN alebo z ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov alebo noriem, za opakované sa povaŽuje preukázatel'ne
porušenie dvakrát a viackrát.

3

Dodávatel' mÔŽe od tejto zmluvy odstÚpit' v prípade, ak je objednávatel' v omeškanís úhradou
oprávnene a riadne vystavenej faktÚry po dobu dlhŠiu ako šest'desiat (60) dní po lehote splatnosti
faktÚry. Takémuto odstúpeniu od Zmluvy musĺ predchádzať písomné upozornenie Dodávatel'a
na neplnenie platobných povinností objednávatel'a a na moŽnost' ukončenia tejto Zmluvy
odstúpenímpo uplynutídodatočne stanovenej lehoty (minimálne 10 dnĺ).

4.

odstÚpenie od Zmluvy musí byt' uskutočnenépísomnou formou a bude Účinne dňom jeho
doručenia druhej Zmluvnej strane.

5.

Dodávatel' nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomnéhosúhlasu objednávatel'a previest'
práva a povinnosti vyplývajÚce z tejto Zmluvy v celku ani v jej časti inému subjektu a zároveň nie
je bez predchádzajúceho písomného sÚhlasu objednávatel'a oprávnený postúpit' časťalebo
celkovÚ výšku svojich pohl'adávok, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy na akÚkol'vek tretiu
osobu.

6.

Zmluvné strany sa dohodli' Že zákonné prípady, kedy je moŽné od tejto zmluvy odstúpiť(napr. $
344 a nasl. obchodneho zákonníka) nie sÚ ustanoveniami tohto článku Zmluvy dotknuté.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, Že v prĺpade odstÚpenia od tejto zmluvy zo strany Dodávatel'a
strane objednávatel'a je objednávatel' povinný zaplatit' zhotovitel'ovi cenu za
rozpracovane Dielo; táto cena sa určĺpomerom podl'a stavu rozpracovanosti Diela pričom
Dodávatel' je objednávatel'ovi spolu s odstÚpenÍm od Zmluvy povinný predloŽit' i rozpracované

z dÔvodov na

Dielo pre posÚdenie oprávnenostiuplatnenejceny

zaniká.

(napr. znaleckým posudkom), inak jeho nárok

B

Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zo strany objednávatel'a
z akýchkol'vek dÔvodov na strane Dodávatel'a, Dodávatel'ovi neprináleŽí Úhrada akejkol'vek časti
ceny a/alebo nákladov, ktoré mu v sÚvislosti so zhotovovaním Diela podl'a tejto zmluvy vznikli.

I

odstÚpením od Zmluvy nie sú dotknute nároky na zmluvné sankcie (vrátane zmluvných pokÚt)
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Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasujÚ, Že zmluvné sankcie v nej dohodnuté
nepovaŽujÚ a anĺ v budúcnosti nebudÚ povaŽovať za neprimerane vysoké, nakol'ko sú dohodnute

uvedené v tejto Zmluve.

v dÔsledku nutnosti zabezpečenia dodrŽiavania termínov dohodnutých v tejto zmluve, ako aj

s prihliadnutím skutočnosť, Že na riadnom a včasnom odovzdanĺ Diela (predmetu Zmluvy) majÚ
obe Zmluvné strany eminentný záujem.

cIánok X.
ochrana dôverných informáciĺ

1

2

Dodávatel' sa zaväzuje neposkytovat' informácie získanéod objednávatel'a pri vykonávaní Diela
tretím osobám a/alebo ich vyuŽívat' pre svoj prospech, bez predchádzajÚceho písomného
súhlasu objednávatel'a. Táto povinnost'trvá aj po skončení platnostitejto Zmluvy.

Dodávatel'vyhlasuje, Že všetky informácie, ktoré počas plnenia tejto Zmluvy zĺska, a ktoré nie sú
verejne dostupné, budÚ pouŽité výhradne pre potreby plnenia tejto Zmluvy a povaŽujÚ sa za
dÔverné v zmysle s 17 obchodného zákonníka. Dodávatel' je povinný dodrŽiavať pred treťou
stranou povinnost'mlčanlivostio všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktoých sa v sÚvislosti
s plnenÍm tejto Zmluvy dozvedel. Povinnost'mlčanlivostitrvá aj po skončeníplatnostitejto Zmluvy'

čIánok Xl.
Záverečné ustanovenia
Táto Zmluva podlieha povinnému zverejneniu na webovej stránke objednávatel'a. Dodávatel'
berie na vedomie povinnost'objednávatel'a zverejniť tÚto zmluvu ako aj faktÚry vyplývajúce z tejto
Zmluvy a svojim podpisom dáva sÚhlas na zverejnenie tejto Zmluvy v plnom rozsahu.
2

3.

4

5.

Táto Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán
a Účinnost' dňom nasledujÚcim po dnijej zverejnenia.

Akekol'vek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa smÚ vykonat' výlučne formou písomných a
očíslovanýchdodatkov potvrdených oboma Zmluvnými stranami.
Skončením zmluvy zanikajÚ všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajÚce zo Zmluvy
s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhradu škody vzniknutej poruŠenímtejto
Zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a ustanovenítejto zmluvy a d'alej ustanovení
tejto Zmluvy, ktoré vzhl'adom na svoju povahu majÚ trvat'aj po ukončeníZmluvy, napr. dÔvernost'
informácií, licencia, záruka a mlčanlivost'.

a povinnosti Zmluvných strán bliŽŠieneupravené v Zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 18512015 z. z. Autorského zákona, zákona č' 5'ĺ3/199't zb.
obchodneho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na
územíSR. Na záväzkový vzt'ah vyplýva1Úci z tejto Zmluvy sa nepouŽijÚ všeobecnéobchodné
podmienky Dodávatel'a.
Práva
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Zmluvné strany sazaväzujú, Že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budÚ rieŠit'rokovanĺm
o moŽnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzt'ahy vzniknuté medzi nimi na základe tejto
zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadnéspory, o ktoých sa strany
nedohodli, budÚ postÚpené na rozhodnutie Vecne a miestne prísluŠnémusúdu'
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Zmluva

je vyhotovená dvoch

zhotovitel'a.

I

rovnopisoch, jeden

kus pre objednávatel'a, jeden kus

pre

Zmluvné strany vyhlasujú, Že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vÔle, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni a ani za zvlášt' nevýhodných podmienok. SúČasnevyhlasujÚ, Že siju riadne
a dÔsledne prečítali,jej obsahu rozumeli a na znak sÚhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Modre, dňa26.32022
Podpisy zmluvných strán

\

oblastná organizácia cestovného ruchu
MaIé Karpaty

v. z. Juraj Petrakovič, predseda predstavenstva

objednávatel'a

_ Gľafikáreň
MichalJa
v. z' Michal Janovský

Dodávatel'

