Príloha č. 1

Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Číslo účtu:
(ďalej len objednávateľ)

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Ing. Igor Choma, primátor mesta
00 321 796
SK

a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať v technických veciach :
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Registrovaný :
(ďalej len zhotoviteľ)
Článok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie diela „Komunitný plán sociálnych služieb
mesta Žilina na roky 2019-2023“ (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ
vypracovať za podmienok a v rozsahu uvedených v tejto zmluve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a uhradiť
zhotoviteľovi cenu diela určenú v zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi potrebné
spolupôsobenie.
Článok 2
Rozsah a spôsob spracovania diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 k tejto zmluve
„Opis predmetu zákazky“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Obsah
jednotlivých častí musí zhotoviteľ konzultovať s objednávateľom a riadiť sa jeho
odporúčaniami, potrebami a predstavami.

2. Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú
zodpovednosť s termínom začatia plnenia do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy a s
termínom ukončenia plnenia do 31.08.2018.
3. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá zhotovené dielo objednávateľovi v počte 5 ks
v tlačovom formáte podľa STN a vyhotovenie na CD nosiči.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas. Riadnym zhotovením diela sa
rozumie, že dielo bude ku dňu jeho odovzdania a prevzatia, ako aj kedykoľvek počas
záručnej doby bez právnych a faktických vád, v súlade s touto zmluvou a všeobecne
záväznými právnymi predpismi a že bude použiteľné na dohodnutý účel, ktorý je
definovaný v opise premetu zákazky – Príloha č. 1. Včasným vykonaním diela sa
rozumie jeho vykonanie a odovzdanie v lehote uvedenej v článku 3 tejto zmluvy. Ak
zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas, je v omeškaní.
5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že
zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený
dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo
vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote
mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému
porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ nie je
povinný prevziať dielo, ktoré nie je riadne dokončené.
Článok 3
Lehota na zhotovenie diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku 1, spracované v rozsahu článku 2
a odovzdať ho objednávateľovi v lehote najneskôr do 31.08.2018.
Článok 4
Cena za dielo
1. Cena za zhotovenie diela je určená v rozsahu podľa tejto zmluvy je určená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov na základe ponuky zhotoviteľa takto:
Celková cena diela bez DPH
DPH
Celková cena diela s DPH

..... EUR
..... EUR
..... EUR

Zhotoviteľ je (nie je) platca DPH.
Článok 5
Platobné podmienky
1. Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi dohodnutú cenu za zhotovenie diela podľa
článku 4 tejto zmluvy po jeho protokolárnom odovzdaní a prevzatí objednávateľom.

Zálohové platby ani platbu vopred objednávateľ neposkytne. Platba bude realizovaná
bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa v záhlaví tejto zmluvy.
2. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že
splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti
považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. V prípade, že faktúra nebude obsahovať
všetky údaje v zmysle platnej legislatívy a číslo tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený
faktúru vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie. Lehota splatnosti v takomto prípade
neplynie. Dňom doručenia novej opravenej faktúry kupujúcemu začne plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti.
Článok 6
Záručná doba a zodpovednosť za vady
1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom jeho odovzdania a prevzatia
objednávateľom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok stanovených touto
zmluvou a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.
3. Dielo má vady, ak nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo nie je vykonané v celom
rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy.
4. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný u zhotoviteľa uplatniť v lehotách podľa §
562 ods. 2 Obchodného zákonníka.
5. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne
odstrániť vady diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť bez zbytočného odkladu po
uplatnení reklamácie, najneskôr v lehote 20 kalendárnych dní od prevzatia písomnej
reklamácie. V prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vady diela, je
objednávateľ oprávnený dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
Článok 7
Vlastnícke právo
1. Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa prevzatím diela
objednávateľom.
2. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava
podľa § 374 Obchodného zákonníka.
3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takého okolnosti, bude mať právo
odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
Článok 8
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
podľa článku 3 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú

pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny diela, a to za každý deň omeškania až do jeho
prevzatia objednávateľom.
2. V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažného záväzku sa objednávateľ
zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za
každý deň omeškania úhrady.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa článku
6 ods. 5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny
diela za predmet zmluvy uvedenej v článku 4 tejto zmluvy, za každú vadu a za každý deň
omeškania.
4. Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností zaistených zmluvnou pokutou,
objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.
Článok 9
Odstúpenie od zmluvy
1. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká s odovzdaním
diela viac ako sedem kalendárnych dní po uplynutí lehoty na dokončenie diela uvedenej
v článku 3 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak objednávateľ odmietne
poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto
zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.
3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne, s uvedením
dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú ku
dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane.
4. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje dňom účinnosti odstúpenia. Odstúpením od
zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu
škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie.
Článok 10
Licenčné podmienky
1. Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné,
výhradné použitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu
v zmysle § 70 ods. 1 autorského zákona), a to nasledovným spôsobom:
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela
b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä:
1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa:
2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely
vyhotovenia konkrétneho súvisiaceho projektu;
3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým
nedôjde k hanlivému nakladaniu s dielom.
c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných,
propagačných publikácií o meste Žilina a pod.
d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa,

2. Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom
využitia diela podľa bodu 10.1 písmeno b, c tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený
s tým, že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza
k nedovoleným zmenám či nedovoleným zásahom do diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za
prípadne spôsobenie vád diela, ktoré vzniknú dôsledkom uskutočnených zásahov
objednávateľa.
3. Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.
3. Táto zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán.
4. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe očíslovaných
písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. Dodatky sa po podpísaní stávajú
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
5. Zmluva je vyhotovená v šiestich originálnych vyhotoveniach, a to štyri vyhotovenia pre
objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
6. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je opis predmetu zákazky.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo
ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s
protikorupčnými zákonmi.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si
zmluvu prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu
a forme žiadne námietky a výhrady a na znak súhlasu ju potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi.

V Žiline dňa:
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

............................................................
Ing. Igor Choma
primátor

..............................................

