
zMtUVA o DlEto č. ...............(NÁVRH)

uzatvorená podľa 5 536 a nasl. zákona č.5L3/Ĺ99L Zb. obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

čl. ĺ ztvlLuvNÉ sTRANY:

L'L. Názov:
Sídlo:
tČo:
Dlč:
štatutárny zástupca:
bankové spojenie:
č' účtu:
telefón:
e-maĺl:

(d'a lej len,,objednávatel"')

I.2' obchodné meno:
Sídlo:
lČo:
Dlč:
štatutárny zástupca
bankové spojenie:
č. účtu:
telefón:
e-mail:

(d'aIej len ZhotoviteľJ

2.7

2.2

2.3.

obec Vígl'aš
Zvolenská 1,962 02 Vígľaš
00320382
202L3t8761
lng. Róbert Záchenský, starosta obce
VÚB, a.s.
sK35 0200 0000 0000 02922412
+42L455394243;+421 905 647 501
sekretariat@vislas. net; sta rosta @viglas. net

architekt Martin škoviera, s.ľ.o.
J. R. Poničana 84I/Lo4,96223 očová
53522575
2121434L39
Martĺn Škoviera - konateľ
Čsog banka, pobočka Zvolen, Nám. SNP
sK12 7500 0000 0040 3LLL 4287
0948 010644
a rchitekturaskoviera @gmail.com

(d'alej len,,Zhotovitel"' a,,objednávatel"' spolu len,,Zmluvné strany")

čt. z pRrorvlET ZMLUVY

Východiskové údaje:

lnvestičná akcia: časťč.1- Domov sociálnych služleb
časťč.2 - obytná zóna Dolinky

lnvestor: obec Vígl'aš

Zhotoviteľ vyhotoví v rozsahu cenovej ponuky zo dňa 26.12.2022, ktorá je prílohou č' l(Návrh
uchádzača na plnenie kritérií) tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej
len ZoD) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávatel'a dielo špecifikované
v bode 2.3 tejto zmĺuvy pre účel investičnej akcie a objednávateľ sa mu za to zaväzuje zaplatĺť
cenu Vo výške a za podmienok dohodnutých v čl. 5 a v čl. 6 tejto zmluvy.

Dielo pre účel investičnej akcie sa Zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť v rozsahu:

časť č.t - Domov sociálnych stužieb

- Stupeň Vypracovania dokumentácie _ Pp + rozpočet.

- Počet vyhotovení- 6 paré + CD

časť č.z - obytná zóna Dolinky
- Stupeň Vypracovania dokumentácie - DUR.

- Počet vyhotovení- 6 paré + CD
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Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude navrhnutá, vyhotovená a dodaná
obstarávateľovi vrátane všetkých profesií a rozpočtu s výkazom vrýmer a súčasne tak, aby ju bolo možné
použiť ako podklad k vypracovaniu ponuky na uskutočnenie stavebných prác V procese verejného
obstarávania na výber ich zhotovitel'a.

- v písomnej (tlačenej) forme v 6 vyhotoveniach, rozpočet aýkazvýmer v 2 vyhotoveniach

- v elektronickej forme na CD nosiči v L vyhotovení - grafickú časť vo formáte súborov DWG
alebo DGN, tabulkovú časť (rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev) vo formáte XLS,
textovú časť vo formáte DoC

- v elektronickej forme na CD nosiči v 1 vyhotovení - grafĺckú časť, textovú časť a tabuľkovú časť
v PDF

(špecifikácĺa diela uvedená v tomto bode tejto zmluvy d'alej spolu aj ,,dielo")
V rozsahu celkovej ponukovej ceny uchádzač započíta aj náklady na moŽné opravy a doplnenia
projektovej dokumentácie, ak takáto skutočnosť nastane v povoľovacom procese stavby, resp. ak
potreba opravy alebo doplnenia vyplynie z stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy
alebo správcov ĺnžinierskych sietí' Bezodkladné riešenie takýchto opráv alebo doplnení projektovej
dokumentácie úspešný uchádzač vypracuje a dodá bez akéhokolVek finančného nároku voči
obstarávatelbvi v počte a formáte tak, ako projektová dokumentácia.

2'4. Požadovaný rozsah diela v zmysle bodu 2.3 Vyplwa z predmetu a rozsahu riešenia uvedeného
vo výzve na predloženie ponuky.

Dohodnutý rozsah diela uvedený v bode 2.3 je možné zmeniť na základe písomného dodatku
podpísaného obidvoma zmluvnými stranami'

čL. g povlľ NosTI zMtUVNÝcH STRÁN PRl VYPAcoVANí PRoJEKToVEJ DoKUMETÁclE

3.1. Pred začatím Vypracovania projektovej dokumentácie je Zhotoviteľ povinný si prezrĺeť miesto,
kde sa má stavba realizovať a za týmto účelom sĺ od objednávatel'a vyžiadať všetky potrebné
podklady a informácĺe, ktoré súvisĺa s vykonávaním diela. objednávatel' je povinný všetky
dostu pné informácie poskytnúť Zhotovitelbvĺ.

Položky v časti Náklady stavby - položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov
rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne v'ýpočty množstiev jednotlirných
položiek (aízty, plochy, kubatúry, množstvá).

Projektová dokumentácia musí byt spracovaná v sú|ade:

- so zákonom č. 50/t976 7b. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov,

- s príslušnými slovenskýmĺ technickými normami, európskymi normamĺ, všeobecno-
technĺckýmĺ požiadavkami na výstavbu,

- s ostatnými príslušnými platnými právnymi predpismi.

Pri spracováva n í projektovej doku me ntácie b ude Zhotovite l' reš pe ktovať:

- vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, napr. správcovia sietí,

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ dodržĺavať všetky ustanovenia tejto
zmluvy a bude sa riadĺť východiskorĺými podkĺadmi odovzdanými objednávateľom, písomnými
záznamami z kontrolných porád, ako aj vyjadreniamĺ správcov inžinierskych sietí a dotknutých
orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať so správcami inžinierskych sietí -
overiť si exĺstenciu, polohu, technĺcký stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sĺetí, možnosti
napojenia, prekládky či ochrany jednotlirĺých inžĺnierskych sietí.

Zhotovitel'sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej
správy, správcov inžinĺerskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní
s objednávatelbm do ].0 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedÔjde k dohode o inom
termíne tak, aby termín plnenia podl'a čl. 4 tejto zmluvy bol dodržaný.

3.2

3.3

3.4.

3.6.
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3.8.

3.9.

4.L.

4.2.

4.3

4.4

objednávatel' požaduje projektovú dokumentácĺu vypracovať pre daný typ stavby tak, aby
obsah a rozsah projektovej dokumentácie zodpovedal odporúčanému obsahu realizačného
projektu podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektovrých prác
a inžinierskych činností UNlKA.

V procese verejného obstarávanĺa (výber dodávatel'a stavby podl'a zákona č. 3a3/20L5 7. z. o
verejnom obstarávaní) sa Zhotovitel' zaväzuje poskytnúť objednávateľovi riadnu súčinnosť
a v prípade potreby bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní od zadania
požiadavky, písomne reagovať na otázky týkajúce sa projektovej dokumentácĺe, ktoré bude
potrebné zodpovedať na základe podnetov záujemcov vo verejnom obstarávaní.

ču ĺ čns plrurrulAA sPÔsoB oDoVzDANlA DlEtA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu dohodnutom v bode 2.3' tejto
zmluvy v dohodnutej lehote nasledovne:

začiatok realizácie: do 5 dní od podpisu Zmluvy o dielo
dokončenĺe realizácie: do 120 dní odo dňa podpisu Zmluvy o dieIo

(maximálne do 30.0a.2023)

Dodržanĺe dohodnutých termínov je závislé od poskytnutia potrebnej súčinnosti
objednávateľom dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím
súčinnosti nĺe je Zhotovitel' v omeškaní so splnením povinností odovzdať dielo v dohodnutom
termíne.

Zhotovitel'splní povinnosť vyhotoviť dielo v rozsahu podľa bodu 2.3, jeho odovzdaním riadne
a bez vád objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného
oboma zmluvnými stranami' objednávateľ nie je povinný dielo prevzĺať, ak má vady. Dĺelo sa
považuje za vyhotovené dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma
zmluvnými stranami.

Projektová dokumentácĺa bude Vypracovaná v slovenskom jazyku.

5.1.

čl s cENA DlEtA

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán vzmysle zákona č. L8/L996Z' z. o cenách
v znení neskorších predpisov je konečná a predstavuje sumu:

Celková zmluvná cena: 66 000 eur, slovom šesťdesĺatšesť tisíc eur.

Uchádzač vyplní podľa predmetu zákazky, na ktorý predkladá cenovú ponuku
časťč. 1 alebo časťč. obidve časti.

5'2. Vcene sú zahrnuté všetky nevyhnutné a súvisiace služby potrebné na vyhotovenĺe die|a a

náležĺtostĺ predchádzajúce spracovanĺu projektovej dokumentácie potrebné na vydanĺe
príslušných povolenía následne na realizáciu stavby.
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Uchódzač vyplní podľa predmetu zákazky(časti), na ktoý predkladó cenovú ponuku.

Časť č.1- Domov sociálnych služieb cena bez DPH €
DPH20% €

Cena s DPH 30 000,_ €
Časť č.2 _ obytná zóna Dolinky bez DPH €

DPHZO% €
Cena s DPH 36 000,_ €

Cena PD celkom s DPH 66 000,- €



Ó. s plnľogľÉ PoDMIENKY

6.L. Podkladom pre úhradu ceny za dĺelo podľa čl. 5.1 tejto zmluvy bude faktúra Vystavená
Zhotovĺteľom po odovzdaní diela v súlade s čl. 4 tejto zmluvy.

6.2' Faktúra musí obsahovať všetky ná|ežitosti podľa Zákona o účtovníctve 43L/2oo2 Z. z. v znení
neskorších predpisov a bude obsahovať minimálne tieto náležĺtosti:

a) ĺdentĺfikačné údaje Zhotovítel'a:

- obchodné meno a sídlo (totožné s údajom na zmluve o dĺelo), lčo, oĺÓ Bankové
spojenĺe;

b) identifikačné údaje objednávatel'a:

c) názov a sídlo, lčo, otÔ poradové číslo faktúry, dátum, kedy bolo dielo odovzdané, dátum
vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry číslo zmluvy, rozsah a označenie diela
odovzdaného v zmysle tejto zmluvy, meno osoby, ktorá faktúru vystavila za Zhotoviteľa,
pečiatka a podpĺs oprávnenej osoby.

6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležĺtosti, objednávateľ je oprávnený
vrátĺť ju Zhotoviteľovi na doplnenĺe, resp. odstránenie nedostatkov. V takom prípade sa
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia
opravenej faktúry objed návateľovi.

6.4. Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenĺa faktúry objednávateľovi.

ču z zoDPoVEDNosŤzAVADY,ZÁRUKA

7.1.. Zhotovĺteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkami dohodnutými
vtejto zmluve a počas záručnej doby podl'a bodu 7.4. tohto článku bude mať vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilé pre účel realĺzácie investĺčnej akcie.

Zhotovitel'zodpovedá za to, že dielo podľa bodu 2.3 je zhotovené tak, že na jeho základe je
možné realizovať predmetnú stavbu v zmysle investičnej akcie pri dodržaní rozpočtu, ktorý je
súčasťou projektovej dokumentácie s realizačnou podrobnosťou. Za vadu sa považuje každá
zmena v'ýkazu rĺýmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí uvedeného diela a uhradení
príslušnej časti ceny diela , ktorá má za následok zmenu rozpočtu. Táto zodpovednosť je
dohodnutá ako objektívna zodpovednosť Zhotovitel'a. Ak však potreba zmeny výkazu výmer
bude odôvodnená nepredvídateľnými okolnosťami, nepovažuje sa to za vadu uvedeného diela.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za vady,
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti
a nedodržaním platných noriem'

Záručná doba na dĺelo je päť rokov azačína plynúťodo dňa jeho protokolárneho odovzdania
objednávateľovi.

Zhotoviteľ vypracuje dielo podl'a bodu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň
vyhlasuje, že má oprávnenĺe na všetky čínnosti za účelom vyhotovenia diela v zmysle zákona č.
138/L992 zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorĺzovaných
stavebných ĺnžinĺeroch v znení neskorších predpisov alebo rovnocenné oprávnenie podl'a
právneho poriadku Európskej únĺe, ktoré je akceptovatelhé právnym porĺadkom sR.
Zhotoviteľje povinný na vyžiadanie objednávateľa toto oprávnenie predložiť k nahliadnutiu, v
prípade spracovania častĺ projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou
podrobnosťou v subdodávke Zhotoviteľzároveň zodpovedá zato,že subdodávatelia budú mať
rovnako všetky potrebné oprávnenia a je povinný na požiadanie objednávatel'a predložiť aj
oprávnenie konkrétnych subdodávatelbv.

7.2

7.3.

7.4.

7.5
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9

8.1.

8.2.

8.3

8.5

8.6

9.L.

8.4

Zhotoviteľ nezodpovedá zavady diela, ktoré boli spôsobené použĺtím podkladov poskytnutých
objednávateľom a Zhotovitel' ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, alebo na ňu objednávateľa upozornila Objednávatel'trval na ich použití'

Prípadné uplatnenĺe nároku z vád diela je objednávatel' povinný uplatniť u Zhotoviteľa
bezodkladne po zĺstení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe _ emai|).

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád dĺela ihned', najneskôr do 7 dní po písomnom
up|atnení reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú Zmluvné
strany písomne.

Podstatné porušenie tejto zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné
predstavujú závažné porušenĺe profesĺjných povĺnnostív zmysle bodu 101 preambuĺy smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2oL4/24/tU z26' februára 2014 o verejnom obstarávaní a o
zrušení smernice 2004/ 18 / Es.

fu a ZMLUVNÉ PoKUTYANÁHRADAšľoov

V prípade, že Zhotovĺtel' nedodá dielo v termíne podľa čl. 4 tejto zmluvy, objednávatel' má
právo na zmluvnú pokutu vo výške o,5 yo z ceny za dĺelo bez DPH za kaŽdý deň omeškanĺa
s dodaním diela riadne a včas, teda až do jeho prevzatia objednávateľom.

V prípade omeškanĺa objednávatel'a s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok
z omeškania vo výške o,5 o/o Z dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania.

Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenĺe podľa bodu 7.3, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotovitelbvi
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za dĺelo bez DPH alebo jeho častĺ za každý deň
omeškania.

V prípade, že Zhotoviteľ neposkytne v zmysle článku 3, bod 3'9 riadnu súčinnosť a v prípade ak
nebude v dohodnutej lehote reagovať na otázky objednávateľa týkajúce sa projektovej
dokumentácie, ktoré bude potrebné zodpovedať na základe podnetov záujemcov vo verejnom
obstarávaní pri výbere dodávateľa stavebných prác v zmysle uvedenej investĺčnej akcie má
objednávatel'právo na účtovanie zmluvnej pokuty 200,- eur za každú nedorĺešenú žiadosť o
vysvetlenie súťažných podkladov, týkajúce sa projektovej dokumentácie.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dohodnuté V tomto článku zmluvy si oprávnená
strana uplatní vystavením samostatnej faktúry doručenej druhej strane so splatnosťou 14 dní
od ĺch vystavenĺa.

Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody.

čl. g VzfuoMNÁ sÚÓruľosŤ ZMLUVNÝCH STRÁN

objednávatel'poskytne najneskôr do 5 -ich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
existujúce doklady a dokumentácie k objektu. Zhotovitel' je povinný použiť podklady
predložené objednávateľom len za účelom spracovanĺa projektovej dokumentácĺe. V opačnom
prípade si objednávateľ vyhradzuje právo uplatnĺť nárok na náhradu škody spôsobenej
Zhotovĺteľom. Podklady budú Zhotoviteľovi slúžiť len informatívne, nie je možné vypracovávať
projektovú dokumentácĺu len na základe tohto podkladu. Vstupné údaje poskytnuté
objednávatelbm je Zhotovitel'povĺnný na vlastné náklady a zodpovednosť verifĺkovať'

V prípade, že pre Vypracovanie projektovej dokumentácie budú potrebné d'alšĺe podklady alebo
súčinnosť zo strany objednávateľa, zaväzuje sa ju objednávateľ na základe písomnej výzvy
Zhotoviteľa poskytnúť tak, aby boli dodržané lehoty podľa čl. 4 tejto zmluvy.
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10.1.

L0.2.

10.3.

LO.4.

čl. ro oosrÚperulE oD ZMLUVY

objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto
zmluvy zo strany Zhotovĺtel'a' Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak
Zhotovitel':
a) nedodržanie lehôt dohodnutých v tejto zmluve viac ako 7 dní, pričom oznámenie

o odstúpení je potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovať druhej zmluvnej
strane,

b) ak Zhotovĺtel'bude preukázatel'ne vykonávať dielo V rozpore s podmienkami dohodnutými
v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotovĺteľ objednávateľom v priebehu
zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránĺl V
dohodnutej lehote,

c) V rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať dielo, alebo inak prejavuje svoj
úmysel nepokračovať vo vyhotovení diela,

d) nezapracuje pripomienky správcov inžĺnierskych sietí alebo dotknutých orgánov štátnej
správy V termíne podl'a čl. 3 tejto zmluvy,

e) na plnenie zmluvy použĺje osoby bez príslušných oprávnení alebo odmietne uviesť
a preukázať ich odbornú spôsobĺlosť na plnenie,

f) ak Zhotoviteľ poruší ustanovenia čl. 7 a čl. 3 tejto zmluvy

V odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa počas zhotovovania projektovej
dokumentácie bez zavinených príčĺn zo strany Zhotoviteľa, uhradí objednávateľ cenu diela
podľa preukázatelhého stupňa rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zhotovĺteľ je oprávnený od zmluvy odstúpĺť v prípade, že objednávatel' odmietne poskytnúť
potrebnú súčinnosť a plnenie podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy, ktoré by
podstatným spôsobom znemožňovalo Zhotovitelbvĺ plniť podmĺenky uvedené v tejto zmluve.
odmietnutie poskytnutĺa súčĺnnosti zo strany objednávatel'a ije Zhotovĺteľ povinný preukázať

- podrobne dokladovať a špecifikovať.

odstúpením od zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody.

čl. rr osTATNÉ USTANoVENIA

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byt urobené v súlade s 5 18 zákona č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení nĺektorých predpisov v platnom znení.

V prípade, že prekážky v plnení zmluvy vzniknú na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány
štátnej správy, správcovia sietí, petície, požiadavky skupín občanov), alebo nastanú udalosti
znemožňujúce riadne plnenie (napr. počasie, štrajk), ktoré je objednávateľ povinný
rešpektovať, čas plnenia bude adekvátne upravený písomným dodatkom k zmluve podpísaným
oboma zmluvnými stranami.

K dielu v zmysle Autorského zákona vytvoreného Zhotovitelbm podľa tejto zmĺuvy udeluje
Zhotoviteľ objednávatelbvĺ výhradnú bezodplatnú licenciu na každé doposiaľ iv budúcnosti
známe použitĺe diela podl'a tejto zmluvy' Zmluvné strany teda touto zmluvou zároveň
uzatvárajú licenčnú zmluvu, ktorou zhotoviteľ udeľuje objednávatelbvi súhlas na používanie
diela v zmysle tejto zmluvy, ktoré je autorským dielom, a to najmä:

a) spracovanĺe dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby;

b) jeho použitie pri výbere zhotovitel'a stavebných prác podl'a zákona o verejnom
obstarávaní č. 343 /20L5 Z.z.;

c) zaradenie diela do súborného diela;

d) spojenie dĺela s iným dielom;

e) zmeny a spracovanie diela;

f) uloženie diela do pamäte počítača alebo ĺného elektronĺckého médĺa;

LL.L.

LI,2.

LL.3.
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g) Vykonanie budúcich zmien alebo úprav diela treťou osobou určenou objednávateľom;

h) vyhotovenie rozmnoženinydĺela,

ĺ) verejné rozšĺrovanie orĺginálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho
práva, vypožĺčaním, či nájom;

j) uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny
diela, verejným vykonaním diela, čiverejným prenosom dĺe|a.

].1.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dodaním autorského dĺela časovo neobmedzený, bez
územného obmedzenĺa, výhradný súhlas, na každé použĺtie autorského diela ako celku i jeho
jednotlivých častí v neobmedzenom rozsahu a spôsobom, ktorý vyplýva z učelu, na ktorý je

autorské dielo určené, vrátane možnosti jeho kopírovanĺa, prekladania, publikovania alebo
prenášanĺa. objednávatel' je oprávnený poskytnúť sublicenciu tretej osobe. odplata za vyššie

udelenú lĺcenciu na použitĺe Autorského diela je zahrnutá v Cene diela podľa článku V. tejto
zmluvy. Ak zhotoviteľ uskutočnením diela alebo jeho realizáciou, prípadne realĺzáciou jeho

častĺ, ktorá bude predstavovať autorské dielo, poveril tretiu osobu, je zhotovitel' povinný

zabezpeči{ aby mu táto osoba udelila licenciu na jeho použitie v rozsahu rovnakom ako je

uvedené v tomto odseku tejto Zmluvy a tak, aby ju bol oprávnený udeliť objednávateľovi, resp.
previesť ju na objednávatel'a v súlade s touto zmluvou'

L1.4 Zhotovitel'týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na pouŽitie dieltretích strán v rozsahu, v akom

mu bol udelený. Zhotoviteĺ' zodpovedá za porušenĺe práv inej osoby, t' j. subdodávatel'a z

priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v dôsledku použĺtĺa autorského diela
objednávateľom'

11.5 Zaplatením ceny za dĺelo licenciu na požadovaný účel v zmysle tohto článku zmluvy o dielo
udeľuje zhotovĺtel'objednávatelbvi bez d'alších finančných nárokov zhotoviteľa.

Ll.6. Zhotovĺteľ sa zaväzuje súhlasiĹ aby oprávnení zamestnanci všetkých kontrolných subjektov,
kontrolných orgánov a orgánov oprávnených na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych
predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu
dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnostĺ príslušnej
zmluvy o poskytnutí NFP.(ak bude podpísaná), orgánov Európskej únie a ďalšĺe oprávnené
osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpĺsmi Európskej únie, vykonalĺ
vočĺ zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvĺsiacĺch
s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou
predmetu plnenĺa podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného
finančného príspevku na základe Zm|uvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku'
Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť'

Čt. ĺz zÁvľnrčľÉ USTANoVENIA

L2.L,

12.2.

72.3.

L2.5.

Vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanovenĺami obchodného
zákonníka a súvisiacich platných právnych predpĺsov.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranamĺ a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny. jednotlĺvých ustanovení tejto zmluvy je možné
vykonať výlučne písomnou formou, a to formou očíslovaných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranamĺ.

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si zmluvu prečítalĺ,
s jej obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že zmluva bola uzavretá podl'a ĺch pravej a

7



12.7.

L2.6.

slobodnej vôle, zrozumitel'ne, určite a vážne, že nebola uzavretá vtiesni ani za nápadne
nevýhodných podmĺenok, čo svojím podpisom potvrdzujú.

Jednotné a množné čísla, ako aj mužský a ženský rod, či vel'ké a malé písmená v tejto
zmluve sú vzájomne zastupitel'né a vykladané logickým výkladom.

Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní objednávatel' obdrží
dve vyhotovenia a Zhotovitel' jedno vyhotovenie.


