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OLÚP n.o. Predná Hora 

ZMLUVA O DIELO  
„Služby pre zabezpečenie – telemedicíny a videokonferencie“ 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 a ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zmluva”) 
___________________________________________________________________________ 
 
Zmluvné strany: 

 
Objednávateľ: ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ n. o. 
   Predná Hora, 049 01 Muráň  
V zastúpení: MUDr. Oleg MARTINOVE, riaditeľ 
Bankové spojenie:  VÚB Revúca  
Číslo účtu:  55237-582/0200 
IČO:   37954920  
DIČ:    2022037215 
IBAN:   SK80 0200 0000 0000 5523 7582 
BIC:    SUBASKBX 
Rozhodnutie o registrácii:  Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-392005 NO  
Osoby poverené jednať vo veci predmetnej zmluvy: 
   vo veciach zmluvných:   Ing. Pavol Hurajt 
Prijatie elektronických faktúr:  faktury@olup-prednahora.sk  
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Dodávateľ: EUROPEA group, spol. s r.o. 
   Šípová 3/A, 821 07 Bratislava 2 
V zastúpení: Ing. Hana Bendelová, konateľka 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:  2941075126 /1100 
IČO:   31324932 
IČ DPH:   SK2020335537 
IBAN:   SK9211000000002941075126 
Rozhodnutie o registrácii:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1 č.2850/B 
Osoby poverené jednať vo veci predmetnej zmluvy: 
     vo veciach zmluvných: Ing. Hana Bendelová, konateľka 
Elektronická komunikácia: blesak@europea.sk 
 
   (ďalej len ako „Dodávateľ“) 
 

Článok I.  
Úvodné ustanovenia 

1.1 Zmluva je uzatvorená v súlade s ponukou, ktorú vypracoval Dodávateľ. Ocenená ponuka je 
v prílohe č. 1. 

 
Článok II.  

Predmet a účel zmluvy 
2.1 Na základe tejto zmluvy a podľa podmienok v nej dojednaných sa dodávateľ zaväzuje vykonať 

pre objednávateľa dielo „Služby pre zabezpečenie – telemedicíny a videokonferencie“ (ďalej 
aj len „dielo“) a poskytnúť k nemu servisnú podporu.  

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a dodané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú 
odplatu. 

2.3 Táto zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia Služby pre zabezpečenie – telemedicíny a 
videokonferencie a jeho chodu pre činnosť objednávateľa, ktorý je poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti. Dielo musí pritom zohľadňovať všetky podmienky činnosti objednávateľa a musí 
byť týmto prispôsobené. 
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Článok III.  
Špecifikácia diela 

3.1 Dodávateľ sa týmto zaväzuje vytvoriť dielo v súlade s požiadavkami objednávateľa uvedenými 
v tejto zmluve. 

3.2 Dodávateľ je povinný vytvoriť pre objednávateľa Služby pre zabezpečenie – telemedicíny a 
videokonferencie s následnou servisnou a produktovou podporou v podrobnej špecifikácií diela 
v Prílohe č. 2. 

 
Článok IV.  

Čas a miesto plnenia 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ dodá objednávateľovi kompletné dielo tak, aby bolo 

spustené do bežnej prevádzky najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy, pričom lehota na dodanie 
plnenia začína plynúť 1. dňom po podpise a zverejnení zmluvy na webe objednávateľa.  

4.2 Dodávateľ dodá kompletné dielo objednávateľovi v mieste jeho sídla, ktoré je uvedené v záhlaví 
zmluvy. 

 
Článok V.  
Spôsob plnenia 

5.1 Dodávateľ vykoná dielo na svoje vlastné náklady, zodpovednosť a nebezpečenstvo. 
5.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, so znalosťami a spôsobilosťou, 

ktoré je možné v danej oblasti predpokladať, v súlade s platnými štandardmi a platnou 
legislatívou a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými ku dňu 
odovzdania diela. 

5.3 Dodávateľ sa zaväzuje poveriť plnením predmetu tejto zmluvy výhradne osoby 
a subdodávateľov, ktorí budú počas celej doby platnosti tejto zmluvy mať adekvátne znalosti 
a odbornú spôsobilosť. 

5.4 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť, ktorá spočíva zo strany 
objednávateľ najmä v poskytnutí podkladov a oznamovaní  informácií nevyhnutných k riadnemu 
plneniu tejto zmluvy a zo strany dodávateľa v rešpektovaní prevádzky objednávateľa, jeho 
požiadaviek a pokynov, ktoré sú v súlade s touto zmluvou. 

5.5 Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vnútorné predpisy objednávateľa. 
5.6 Pri plnení tejto zmluvy sú dodávateľ, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktoré poveril plnením 

predmetu tejto zmluvy, alebo subdodávatelia, oprávnení vstupovať a pohybovať sa v priestoroch 
objednávateľa výhradne v doprovode povereného zamestnanca objednávateľa. 

5.7 Dodávateľ sa zaväzuje, v prípade ak je to možné, minimalizovať pri vyhotovení diela také 
systémové prvky, resp. zabezpečovacie prostriedky, ktoré by v budúcnosti mohli viesť pri 
používaní diela, jeho údržbe alebo pri servisnej podpore a pod. k obmedzeniu konkurenčného 
prostredia.  
 

Článok VI.  
Plnenie subdodávateľmi 

6.1 Vzhľadom na rozsah plnenia tejto zmluvy je dodávateľ oprávnený plniť svoje záväzky aj 
prostredníctvom tretích osôb - subdodávateľov.  

6.2 V prípade ak dodávateľ bude plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy prostredníctvom 
subdodávateľov, je povinný najneskôr pri uzatvorení tejto zmluvy predložiť objednávateľovi 
zoznam všetkých známych subdodávateľov, s uvedením údajov o percente plnenia, popise 
predmetu plnenia, identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno priezvisko/obchodné meno, 
IČO, sídlo, osoba oprávnená konať za subdodávateľa. 

6.3 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo 
spolupracujúcich tretích osôb. 

6.4 Pokiaľ dodávateľ použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy subdodávateľa, 
zodpovedá objednávateľovi tak, akoby záväzok plnil sám. 

6.5 Dodávateľ zodpovedá za poučenie a oboznámenie subdodávateľov so všetkými povinnosťami, 
ktoré mu ako dodávateľovi vyplývajú z tejto zmluvy. 

6.6 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi a rovnako tak prípadnú zmenu subdodávateľa a jeho údaje.  
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6.7 Dodávateľ je povinný písomne predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie každého 
subdodávateľa. 

 
Článok VII.  

Odovzdanie diela 
7.1 Zmluvné strany o odovzdaní diela spíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 
7.2 Pre platné odovzdanie diela do užívania objednávateľovi sa vyžaduje podpísanie Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Dielo sa považuje za dodané dňom 
podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Protokol bude vyhotovený dvojmo. 

7.3 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať do užívania kompletné dielo, ktoré bude plne 
funkčné pre účely a potreby objednávateľa, spôsobilé na spustenie do prevádzky podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a bude spĺňať špecifikácie podľa tejto zmluvy, vrátane 
zaškolenia zamestnancov objednávateľa a s tým súvisiacich úkonov. 

7.4 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela najmä v prípade zjavných alebo 
podstatných vád, nedostatočnej dokumentácie, v prípade ak dielo nespĺňa požadované 
špecifikácie, či kvalitatívne vlastnosti, ak dielo nie je kompletné alebo bolo dodané v rozpore 
s touto zmluvou (ďalej spolu aj len „vady“). V prípade ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, 
oznámi túto skutočnosť dodávateľovi písomne spolu s uvedením dôvodov odmietnutia 
a stanovením lehoty na odstránenie vád diela. 

7.5 V prípade ak sa objednávateľ napriek vadám uvedeným v predchádzajúcom bode 7.4 tohto článku 
zmluvy rozhodne dielo prevziať, má sa zato, že objednávateľ prevzal dielo „s výhradou do 
čiastočnej prevádzky“. Vady diela, chyby, nedostatky a pod.  spíšu zmluvné strany v Protokole 
o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom súčasne objednávateľ stanoví lehotou na ich odstránenie. 
Dodávateľ je v tomto prípade povinný vady diela odstrániť bezodkladne, najneskôr však do konca 
stanovenej lehoty.  

7.6 Po odstránení vád, ktoré malo dielo pri prevzatí podľa predchádzajúceho bodu, je dodávateľ 
povinný vykonať opätovne skúšobnú prevádzku.  

7.7 Po odstránení vád sa spíše Protokol o odstránení vád, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými 
stranami. 

 
Článok VIII.  

Cena a platobné podmienky 
 

8.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená nasledovne: 
8.1.1 cena dodávky diela „Služby pre zabezpečenie – telemedicíny a videokonferencie – Malá 

zasadačka – využitie pre rodinné terapie, pred a poliečebné terapie a terapeutické 
aktivity“ je vo výške 6.748,00 € bez DPH, (slovom šesťtisícsedemstoštyridsaťosem Eur 
bez DPH) 

8.1.2 cena dodávky diela „Služby pre zabezpečenie – telemedicíny a videokonferencie – 
Veľká zasadačka – konferenčná miestnosť, komunikácia s partnermi, medzinárodná 
spolupráca“ je vo výške 15.612,00 € bez DPH, (slovom pätnásťtisícšasťstodvanásť Eur 
bez DPH) 

8.1.3 cena dodávky diela „Služby pre zabezpečenie – telemedicíny a videokonferencie – 
Spoločenská miestnosť – veľká konferenčná miestnosť, s využitím externých 
lektorov“ je vo výške 24.896,00 € bez DPH, (slovom 
dvadsaťštyritisícosemstodeväťdesiatšesť Eur bez DPH) 

8.1.4 cena dodávky diela „Služby pre zabezpečenie – telemedicíny a videokonferencie – 
licencie WEBEX – ročný poplatok, 5 ks Cloud Meeting – Meetings Suite, 3 ks Cloud 
Device Registration“ je vo výške 4.242,00 € bez DPH, (slovom 
štyritisícdvestoštyridsaťdva Eur bez DPH) 

8.1.5 cena predmetu zmluvy celkom, t.j. za dodávku komplexného diela Služby pre 
zabezpečenie – telemedicíny a videokonferencie, je vo výške 51.498,00 € bez DPH, t.j. 
61.797,60 € s DPH (slovom šesťdesiatjednatisícsedemstodeväťdesiatsedem Eur 
a šesťdesiat centov s DPH). 

8.2 Kalkulácia ceny a špecifikácia jednotlivých položiek je uvedená v Prílohe č. 1 (Ocenená ponuka), 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
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8.3 Cena za celý predmet zmluvy je stanovená na základe ponuky dodávateľa a v súlade s ust. § 2 
ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a § 3 vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty. 

8.4 Zmluvné strany sú viazané výškou ceny uvedenej v tejto zmluve, ktorá je výsledkom ponuky 
dodávateľa. Táto cena je konečná, za celé dielo, vrátane servisnej a produktovej podpory a s tým 
súvisiacich služieb, poplatkov, udelenia všetkých potrebných licencií, cestovných nákladov, 
ubytovacích nákladov a pod., a dodávateľ nie je oprávnený nárokovať si žiadne ďalšie náklady 
a navýšenia ceny. 

8.5 Dodávateľovi vznikne nárok na zaplatenie ceny za dodanie kompletného dielo „Služby pre 
zabezpečenie – telemedicíny a videokonferencie“ vzniká po komplexnom odovzdaní a prevzatí 
diela a podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 

8.6 V prípade prevzatia diela „s výhradou do čiastočnej prevádzky“, t.j. s vadami podľa bodu 7.5, 
Článok VII. Odovzdanie diela, vzniká dodávateľovi nárok na zaplatenie ceny za dielo vo výške 
80% z ceny za dodávku komplexného diela podľa tejto zmluvy zmluvy. Na cenu za dielo vo výške 
zvyšných 20% z ceny za dodávku komplexného diela sa uplatní zádržné právo, a to až do 
momentu odstránenia všetkých vád spísaných v protokole o ododvzdaní a prevzatí diela 
a podpísania Protokolu o odstránení vád.  

8.5 Každá faktúra musí spĺňať náležitosti v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. 
Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo zmluvy a jej prílohou musí byť príslušný protokol 
podľa ustanovení tejto zmluvy. 

8.6 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové 
nedostatky. Na túto skutočnosť musí objednávateľ písomne upozorniť dodávateľa, a v takomto 
prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi.  

8.7 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Platby budú realizované 
bezhotovostným platobným prevodom.  

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom odpísania fakturovanej 
čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa. 

8.9 Objednávateľ preddavky z ceny za dielo a z ceny servisnej podpory neposkytuje.  
8.10 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je oboma stranami podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí 

diela alebo Protokol o odstránení vád  alebo Protokol o vykonaní servisnej a produktovej  
podpory.   
 

Článok IX 
Postúpenie a započítanie pohľadávok 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo akýmkoľvek spôsobom nakladať 
s pohľadávkou voči odberateľovi, vzniknutou z právneho vzťahu z tejto zmluvy, najmä túto 
postúpiť alebo započítavať, len po predchádzajúcom písomnom súhlase odberateľa 

 
Článok X 

Zodpovednosť za vady diela, reklamácia a záručné podmienky 
10.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi zmluvnú záruku na celé dielo minimálne 

v trvaní 2 rokov. Zmluvná záruka začína plynúť momentom Protokolárneho odovzdania 
a prevzatia diela bez vád. 

10.2 Počas trvania zmluvnej záruky dodávateľ zodpovedá za obvyklé vlastnosti diela.  
10.3 Dodávateľ zodpovedá za vady diela, za ktoré sa podľa tejto zmluvy považujú najmä vykonanie 

diela v rozpore s touto zmluvou a špecifikáciami, nedostatky alebo odchýlky v kvalitatívnych, 
technologických a technických parametroch, nedostatok iných parametrov požadovaných 
objednávateľom, akékoľvek chyby a nesprávne funkcie diela a také vady, ktoré bránia 
v obvyklom užívaní diela. Uvedené platí rovnako aj pre aktualizovanú verziu diela alebo jeho 
upgrade. Dodávateľ zodpovedá v rovnakom rozsahu aj za vady diela, ktoré vznikli až po 
odovzdaní diela. 

10.4 Dodávateľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom, pri ktorých nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
zistiť ich nevhodnosť, alebo ak na ich nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na ich použití 
napriek tomu trval. Dodávateľ nezodpovedá ani za vady a poruchy spôsobené neodborným alebo 
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násilným zachádzaním s dielom, ani za vady spôsobené odcudzením súčastí diela alebo vyššou 
mocou. 

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zistenia odstrániteľných vád diela alebo jeho nedostatkov 
počas trvania zmluvnej záruky, je dodávateľ povinný odstrániť zistené vady bezodkladne po ich 
oznámení objednávateľom, a to na vlastné náklady. Termín odstránenia vád si zmluvné strany 
dohodnú a potvrdia písomne alebo emailom. O odstránení vád bude spísaný Protokol o odstránení 
vád, podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

10.6 V prípade ak dodávateľ neodstráni vady diela v stanovenej lehote, objednávateľ má právo 
odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady dodávateľa.  

10.7 V prípade zistenia neodstrániteľných vád alebo nedostatkov diela počas trvania zmluvnej záruky, 
je dodávateľ povinný zabezpečiť bezodkladne primeranú náhradu tak, aby mohol objednávateľ 
dielo nerušene a bez obmedzení užívať na účely a v rozsahu podľa tejto zmluvy. V prípade ak 
zabezpečenie náhrady podľa predchádzajúcej vety nie je možné, má objednávateľ nárok:  
- na zľavu z ceny v prípade ak takáto vada zásadným spôsob neobmedzuje užívanie diela 
- na odstúpenie od zmluvy ak takáto vada zásadným spôsob obmedzuje alebo znemožňuje 

užívanie diela,   
10.8 V prípade ak si odstránenie vád, za ktoré zodpovedá dodávateľ, vyžaduje udelenie novej licencie 

v súlade so zákonom 185/2015 Z.z. autorský zákon, je dodávateľ povinný túto licenciu v plnom 
rozsahu a bezodplatne objednávateľovi udeliť. V tomto prípade platia obdobne ustanovenia tejto 
zmluvy uvedené v článku XIV. Autorské práva a udelenie licencie.  

10.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zistenia vád, za ktoré dodávateľ nezodpovedá, predloží 
tento na požiadanie objednávateľovi cenovú ponuku na odstránenie vád, a v prípade ak sa 
objednávateľ rozhodne vady odstrániť prostredníctvom dodávateľa, dodávateľ sa zaväzuje 
odstrániť ich na náklady objednávateľa. 

10.10 Uplatnením nárokov z vád diela sa dodávateľ nezbavuje povinnosti nahradiť objednávateľovi 
škodu, ktorá mu vznikla a povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu.  

 
Článok XI 

Sankcie a zmluvné pokuty 
11.1 V prípade ak je objednávateľ v omeškaní  s dohodnutým termínom platieb za dodanie diela alebo 

poskytnutie servisných služieb, dodávateľ je oprávnený uplatniť si úrok z omeškania vo výške 
podľa ustanovení § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
zmien a doplnení, v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

11.2 V prípade ak je dodávateľ v omeškaní s dodaním diela alebo s odstránením vád podľa tejto 
zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela a to 
za každý aj začatý deň omeškania, čím nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 

11.3 V prípade ak je dodávateľ v omeškaní s poskytnutím servisných služieb podľa tejto zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny trojmesačného 
paušálu servisnej služby. 

11.4 Akékoľvek sankcie podľa tohto článku zmluvy, ktoré si uplatní jedna zo zmluvných strán, je 
druhá zmluvná strana povinná uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na úhradu.  

11.5 Dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré svojim úmyselným alebo neúmyselným konaním 
spôsobí objednávateľovi a to vrátane súvisiaceho ušlého zisku alebo sankcií za porušenie platnej 
legislatívy. 

11.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si voči sebe navzájom nebudú nárokovať iné sankcie ako tie, ktoré 
sú uvedené v tejto zmluve. 

 
Článok XII 

Servisná podpora 
12.1 Dodávateľ je povinný poskytovať objednávateľovi komplexnú servisnú a produktovú podporu na 

dielo v minimálnom rozsahu stanovenom touto zmluvou a v rozsahu servisnej podpory, ktorá je 
pre daný typ diela obvyklá, a to vrátane aktualizácii, upgradu, konzultácií, odstraňovania 
a riešenia chýb, havarijných stavov, porúch a incidentov tak, aby bol zabezpečený spoľahlivý 
chod komplexného diela.  

12.2 Za poruchy, havárie, chyby a incidenty sa rozumejú najmä také skutočnosti, ktoré znemožňujú, 
obmedzujú, komplikujú alebo iným spôsobom negatívne ovplyvňujú prevádzku diela. 
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12.3 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi servisnú podporu po dobu 1 roka odo dňa 
protokolárneho prevzatia a odovzdania diela bez vád. 

12.4 Dodávateľ bude riešiť poruchy, havárie, chyby a incidenty v rámci servisnej podpory prednostne 
formou vzdialeného prístupu, zásahom na mieste alebo zaslaním opraveného programu, súboru 
a pod. 

Článok XIII 
Prechod nebezpečenstva a vlastníckeho práva na objednávateľa 

13.1 Nebezpečenstvo za škody na diele prechádza z dodávateľa na objednávateľa momentom 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

13.2 Vlastnícke právo k dielu prechádza z dodávateľa na objednávateľa momentom protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela. 

 
Článok XIV 

Autorské práva a udelenie licencie 
14.1 Dodávateľ týmto v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších 

zmien a doplnení udeľuje objednávateľovi nevýhradnú, , časovo obmedzenú (1 rok odo dňa 
protokolárneho prevzatia a odovzdania diela bez vád), vecne, územne a iným rozsahom 
neobmedzenú licenciu na použitie diela, vrátane s ním súvisiacich súčasti, subsystémov 
a programového vybavenia, nevyhnutných k užívaniu diela, na základe ktorých je objednávateľ 
oprávnený dielo používať pre potreby vlastnej činnosti, ktorou je prevádzkovanie 
zdravotníckeho zariadenia.  

14.2   Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za udelenie licencie je zahrnutá v celkovej cene za dielo. 
14.3  Dodávateľ vyhlasuje, že je nositeľom všetkých autorských práv k dielu, resp. má všetky 

potrebné oprávnenia na udelenie licencie na používanie diela objednávateľovi podľa tohto 
článku zmluvy, a dielo nebude pri jeho odovzdaní objednávateľovi zaťažené akýmikoľvek 
právami tretích osôb. V prípade, pokiaľ by sa na diele podieľali autorsky aj iné osoby ako 
dodávateľ, ten je povinný zabezpečiť si oprávnenie s dielom nakladať a oprávnenie poskytovať 
licenciu na jeho použitie v takom rozsahu, v akom tak robí touto zmluvou.  

14.4.  V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže neoprávnené alebo nedostatočné/neúplné 
poskytnutie licenčných/sublicenčných práv objednávateľovi,  dodávateľ sa zaväzuje bez 
zbytočného odkladu zabezpečiť objednávateľovi bezodplatné udelenie licencie (súhlasu, 
sublicencie) k dielu v plnom rozsahu tak, aby používaním autorských diel objednávateľom na 
základe takéhoto súhlasu nedochádzalo k akýmkoľvek zásahom do práv duševného vlastníctva 
tretích osôb. 

 
Článok XV 

Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov 
15.1  Všetky skutočnosti, informácie, podklady, stanoviská, osobné údaje a údaje, ktoré sa zmluvné 

strany dozvedia v súvislosti s touto zmluvou, jej plnením, okrem skutočností, informácií 
a údajov, ktoré podliehajú zverejneniu a/alebo sprístupneniu podľa osobitných všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, sú dôvernými informáciami. Zmluvné 
strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, iba ak by z dohody alebo 
z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo niečo iné. Poskytnúť dôverné 
informácie tretej osobe môže niektorá zo zmluvných strán len po predchádzajúcom písomnom 
súhlase druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany budú zodpovedné za akékoľvek straty a škody, 
ktoré vzniknú z dôvodu nedodržania tejto povinnosti.  

15.2  O povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto zmluvy, ako aj o povinnostiach v oblasti 
ochrany osobných údajov, je dodávateľ povinný informovať a poučiť aj svojich zamestnancov 
alebo tretie osoby, ktoré sa v jeho mene budú podieľať na plnení tejto zmluvy. 

15.3 Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vo vzťahu 
k objednávateľovi dodržiavať legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov a to predovšetkým 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 
95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

15.4 Dodávateľ vystupuje v súvislosti s ochranou osobných údajov ako sprostredkovateľ, ktorý 
výlučne na účely plnenia tejto zmluvy a v súvislosti s poskytovaním nasledovnej servisnej 
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podpory spracúva v nevyhnutnom rozsahu osobné údaje dotknutých osôb, ktorých sa spracúvanie 
týka. 

15.5 Dodávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu tohto 
článku a podľa tejto zmluvy a na dosiahnutie účelu tejto zmluvy je ďalej oprávnený tieto osobné 
údaje podľa pokynov objednávateľa: spracovávať, získavať, zhromažďovať, odovzdávať, 
uchovávať, likvidovať. 

15.6 Po dosiahnutí účelu, na ktorý boli osobné údaje dodávateľom alebo treťou osobou spracovávané, 
získané, zhromaždené, uchovávané alebo odovzdané, je dodávateľ povinný osobné údaje uložené 
na ním používaných prostriedkoch bezodkladne zlikvidovať v súlade s platnou legislatívou. 

15.7 Dodávateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred stratou, odcudzením, poškodením, zničením, 
neoprávneným prístupom, zmenou, rozširovaním. 

15.8 Dodávateľ sa zaväzuje prijať primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na 
zabezpečenie ochrany osobných údajov, ako aj na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich 
z tejto zmluvy a to vrátane poučenia svojich zamestnancov, resp. tretích osôb, ktoré sa budú v jeho 
mene podieľať na plnení tejto zmluvy. 

15.9 Dodávateľ nie je na základe tejto zmluvy oprávnený poskytovať alebo sprístupňovať osobné 
údaje tretím osobám, s výnimkou ak poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov vyplýva z 
osobitných právnych predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci, alebo je to 
nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. 

15.10 Objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa preukázanie splnenia všetkých povinností 
vrátane vykonania všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov, 
ako aj potvrdenie o zlikvidovaní osobných údajov a dodávateľ je povinný takejto žiadosti 
bezodkladne vyhovieť. 

 
Článok XVI. 

Skončenie zmluvy 
16.1  Túto zmluvu je možné ukončiť na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán ku dňu, 

ktorý si vzájomne dohodnú. 
16.2. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť v týchto prípadoch: 

- Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá strana môže od 
zmluvy odstúpiť, ak na porušenie povinnosti zmluvnú stranu písomne upozornila, a táto 
napriek upozorneniu danú povinnosť znova poruší alebo v stanovenej nápravnej lehote danú 
povinnosť nesplní. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením druhej zmluvnej strane,  

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez predchádzajúcej výzvy v prípade ak 
dodávateľ nesplní termín dodania diela a to ani v dodatočnej lehote, ktorú stanoví 
objednávateľ, alebo v prípade ak odovzdá dielo s vadami a tieto neodstráni ani v dodatočne 
stanovenej lehote. 

16.3. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vrátiť si všetky poskytnuté 
plnenia do 20 dní od účinného odstúpenia od zmluvy, s výnimkou ak sa zmluvné strany výslovne 
dohodnú, že si nebudú vraciať tie plnenia, ktoré boli protokolárne odovzdané a prevzaté bez vád. 

 
Článok XVII 

Záverečné ustanovenia 
17.1.  Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomných dodatkov 

podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to len pri dodržaní ustanovení 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

17.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokoľvek 
dôvodu neplatné, je neplatným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy, z obsahu alebo z okolností 
tejto zmluvy, za ktorých došlo k jej uzatvoreniu, nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť 
od ostatného obsahu a pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. V 
prípade, ak by došlo k situácii uvedenej v predchádzajúcej vete, zmluvné strany vykonajú 
bezodkladne doplnenie a opravu zmluvných podmienok v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní, tak aby bol zachovaný zmysel a účel neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie 
alebo opravu nevykonajú iba v prípade, ak by bol už samotný zmysel a účel neplatného 
ustanovenia právne nemožný a/alebo nedovolený a teda neplatné ustanovenie by objektívne 
nebolo možné nahradiť iným platným ustanovením so zachovaním jeho zmyslu a účelu. 
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17.3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, riadia 
sa ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

17.4.  Na doručovanie všetkých písomností vyplývajúcich alebo súvisiacich s tou zmluvou sa použijú 
podporne ustanovenia § 105 a nasl. zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom 
znení. 

17.5.  Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona 
č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.  

17.6. Podmienky tejto zmluvy boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou platnou na 
území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté 
v súvislosti s ňou budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode 
nedôjde, predložia spory na výlučné a konečné rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona 
č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení. 

17.7. Táto zmluva je vyhotovená vo 2 rovnopisoch, s určením 1 vyhotovenie pre objednávateľa 
a 1 vyhotovenie pre dodávateľa. 

17.8.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
na základe svojej slobodnej vôle a vážne podpísali.  

17.9.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto Prílohy: 
 Príloha č. 1  Cenová ponuka (Ocenená výzva)   

Príloha č. 2 PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
 Príloha č. 3 Prehlásenie OLÚP n.o. Predná Hora  
 
 
Predná Hora 
 
 
Objednávateľ        Dodávateľ 



antam
Zvýraznenie

antam
Zvýraznenie

antam
Zvýraznenie

antam
Zvýraznenie

antam
Zvýraznenie
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