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Zmluva o dielo a licenčná zmluva 
č. 01-02-2018 

 
uzavretá podľa ust. § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 65 a nasl. Autorského zákona  

 (ďalej len ako „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami: 
 

  
Zhotoviteľ :  

Obchodné meno:    
Sídlo:    
IČO:       
Zapísaný:     

 
menom spoločnosti koná:   
DIČ:  
IČ DPH: 
Bankové spojenie - IBAN:   
BIC:  
ďalej len ako “Zhotoviteľ” 

[                                                                                       ] 
[                                                                                       ] 
[                                                                                       ] 
[                                                                                       ] 
[                                                                                       ] 
[                                                                                       ] 
[                                                                                       ] 
[                                                                                       ] 
[                                                                                       ] 
[                                                                                       ] 

 
 
Objednávateľ:    

Obchodné meno:             
Sídlo:                                          
IČO:       
Zapísaný:     
 
Menom spoločnosti konajú:                        
   
DIČ:       
IČ DPH:      
Bankové spojenie - IBAN:   
BIC:                 
ďalej len ako “Objednávateľ” 

Verejné prístavy, a. s. 
Prístavná 10, 821 09 Bratislava 
36 856 541 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4395/B 
Ing. Gabriel Szekeres, predseda predstavenstva 
Ing. Bruno Patúš, člen predstavenstva 
2022534008 
SK2022534008 
SK61 0200 0000 0024 1616 8551 
SUBASKBX 

 
Zhotoviteľ a Objednávateľ v ďalšom tiež jednotlivo ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné 
strany“. 
 
 
[1]  PREDMET ZMLUVY  
 
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vytvoriť pre Objednávateľa analýzy pre projekt 

TalkNET (ďalej len „Dielo‟). Predmetom tejto Zmluvy je vytvorenie nasledovných analýz: 

1.1.1 Vytvorenie analýz týkajúcich sa efektívnosti a prepojenia multimodálnych uzlov v Bratislave 
pre projekt TalkNET. Analýzy sa budú týkať troch základných oblastí: 

1.1.1.1 zlepšenie spojenia ,,last mile,, 
1.1.1.2 efektivita a optimalizácia multimodálnych terminálov, 
1.1.1.3 hodnotenie existujúcich resp. nových multimodálnych služieb a mapovanie aktérov. 

1.1.2 Vytvorenie analýz týkajúcich sa ekologického riešenia pre projekt TalkNET. Analýzy sa 
budú týkať dvoch základných oblastí: 

1.1.2.1 riešenia alternatívnych palív, 
1.1.2.2 riešenia energetickej efektívnosti. 
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1.2 Záväzku Zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy zodpovedá záväzok 
Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi cenu, za riadne a včas dodané Dielo, dohodnutú podľa čl. 3 
tejto Zmluvy. 

 
[2]  DIELO A SPÔSOB JEHO ZHOTOVENIA  
 
2.1 Dielom pre potreby tejto Zmluvy je vytvorenie analýz pre projekt TalkaNET nasledujúcim 

spôsobom: 

2.1.1 Vytvorenie analýz týkajúcich sa efektívnosti a prepojenia multimodálnych uzlov, čo zahŕňa 
nasledovné: 

2.1.1.1 Úvodné informácie o obstarávateľovi a spracovateľovi, stručný popis, charakteristika a 
účel vypracovania analýzy, 

2.1.1.2 Opis prístavu a infraštruktúry  na území ktorých sa uskutočnia analýzy z pohľadu 
geografického, environmentálneho a ekonomického, 

2.1.1.3 Vypracovanie AS-IS analýzy zadefinovaním problémov a požiadaviek na ich 
odstránenie, ako základnej fázy metodológie. Táto analýza poskytuje náhľad na 
problémy a nedostatky podnikania medzi zúčastnenými stranami. Na základe 
zadefinovania problémov a požiadaviek na ich odstránenie sa budú riešiť ďalšie kroky 
na dosiahnutie efektívnosti a prepojenia multimodálnych uzlov, 

2.1.1.4 Výzvy na odstránenie alebo zmiernenie problémov zadefinovaných v AS-IS 
a dosiahnutie požiadaviek v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky 
a pravidlami a požiadavkami zúčastnených strán, 

2.1.1.5 Pomocou predchádzajúcich zistení sa vypracuje S.W.O.T analýza, ktorá definuje silné 
a slabé stránky efektívnosti a prepojenia multimodálnych uzlov v Bratislave, ako aj 
možnosti a hrozby. Vypracuje sa pre tri hlavné témy uvedené v predmete zákazky. 
S.W.O.T analýza poskytne informácie na dosiahnutie cieľov a zadefinuje prekážky, 
ktoré je nutné odstrániť pre splnenie výsledkov, 

2.1.1.6 Uvedenie hlavných výsledkov, kde budú zhromaždené všetky výstupy analýz. Neskôr 
sa budú porovnávať výsledky analýz jednotlivých partnerov projektu a identifikujú sa ich 
priority, 

2.1.1.7 Mapovanie zúčastnených strán a zadefinovanie, v akej miere jednotlivé zúčastnené 
strany ovplyvňujú podnikateľské aktivity, 

2.1.1.8  Zhrnutie: zásadne závery, ktoré vyplývajú z analýz. Súhrnné a stručné vyhodnotenie 
efektívnosti a prepojenia multimodálnych uzlov. 

2.1.2 Vytvorenie analýz týkajúcich sa ekologického riešenia pre projekt TalkNET, čo zahŕňa 
nasledovné: 

2.1.2.1 Úvodné informácie o obstarávateľovi a spracovateľovi, stručný popis, charakteristika a 
účel vypracovania analýzy, 

2.1.2.2 Opis prístavu a infraštruktúry  na území ktorých sa uskutočnia analýzy z pohľadu 
geografického, environmentálneho a ekonomického, 

2.1.2.3 Vypracovanie AS-IS analýzy zadefinovaním problémov a požiadaviek na ich 
odstránenie, ako základnej fázy metodológie. Táto analýza poskytuje náhľad na 
problémy a nedostatky podnikania medzi zúčastnenými stranami. Na základe 
zadefinovania problémov a požiadaviek na ich odstránenie sa budú riešiť ďalšie kroky 
na dosiahnutie ekologického riešenia pre projekt TalkNET, 

2.1.2.4 Výzvy na odstránenie alebo zmiernenie problémov zadefinovaných v AS-IS 
a dosiahnutie požiadaviek v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky 
a pravidlami a požiadavkami zúčastnených strán, 

2.1.2.5 Pomocou predchádzajúcich zistení sa vypracuje S.W.O.T analýza, ktorá definuje silné 
a slabé stránky ekologického riešenia alternatívnych palív a energetickej efektívnosti, 
ako aj možnosti a hrozby. Vypracuje sa pre dve hlavné témy uvedené v predmete 
zákazky. S.W.O.T analýza poskytne informácie na dosiahnutie cieľov a zadefinuje 
prekážky, ktoré je nutné odstrániť pre splnenie výsledkov, 
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2.1.2.6 Uvedenie hlavných výsledkov, kde budú zhromaždené všetky výstupy analýz. Neskôr 
sa budú porovnávať výsledky analýz jednotlivých partnerov projektu a identifikujú sa ich 
priority, 

2.1.2.7 Mapovanie zúčastnených strán a zadefinovanie, v akej miere jednotlivé zúčastnené 
strany ovplyvňujú podnikateľské aktivity, 

2.1.2.8 Zhrnutie: zásadné závery, ktoré vyplývajú z analýz. Súhrnné a stručné vyhodnotenie 
ekologického riešenia pre projekt TalkNET. 

2.2 Základným cieľom diela je vytvorenie analýz, ktoré sú prvým krokom projektu TalkNET. Na 
základe zistených problémov a požiadaviek budú vytvorené výzvy na odstránenie daných 
problémov a realizácie požiadaviek. Bude vypracovaná S.W.O.T analýza. Uvedú sa zúčastnené 
strany, ktorých sa uzly týkajú a posúdi sa ich vplyv vzhľadom na tento projekt. 

2.3 Zhotoviteľ vytvorí dielo v slovenskom a anglickom jazyku, v tlačenej a elektronickej forme, formát 
elektronického súboru „.doc“ a „.pdf“, na USB Flash disku alebo na CD. 

2.4 Zhotoviteľ nemá právo prenechať vykonávanie Diela tretím osobám (subdodávateľom), teda je 
povinný vykonať Dielo osobne. 

 
2.5 V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania nejasná, má Zhotoviteľ právo 

informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie 
a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť mu súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu. 

 
2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť Dielo s odbornou starostlivosťou v súlade s platnými právnymi 

predpismi a dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri vytváraní Diela alebo 
v súvislosti s Dielom, a to aj po skončení platnosti tejto Zmluvy. V prípade porušenia tohto bodu 
Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa žiadať náhradu škody.  

 
2.7 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa pri vytváraní Diela pokynmi Objednávateľa a oznámiť 

Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistí a môžu mať vplyv na zmenu požiadaviek a pokynov 
Objednávateľa. 

 
2.8 Zhotoviteľ je povinný upozorniť bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny alebo poskytnuté 

materiály dané mu Objednávateľom, ak mohol Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. 

 
2.9 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi ako podklad vzor materiál ,,Methodology and guidelines for 

the analysis“, pričom všetky podklady bude poskytnutý v anglickom jazyku. 

 
 
[3] CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
3.1 Cena za vytvorenie Diela je Zmluvnými stranami dohodnutá vo výške [                     ] Eur 

(slovom: [                     ]  eur) bez DPH. 
 
3.2 Cena za Dielo uvedená v predchádzajúcom bode 3.1 je konečná, vrátane nákladov na 

personálne zabezpečenie, materiál, veci, dopravu, poplatkov a iných činností potrebných 
k vykonaniu Diela a zahŕňa aj prípadné práce naviac. 

 
3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy bude uhradená 

Objednávateľom na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po vytvorení Diela, ktorej splatnosť 
je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa platných 
právnych predpisov a jej prílohou musí byť preberací protokol. V prípade, ak faktúra nebude 
obsahovať náležitosti a údaje ustanovené platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou, resp. 
nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vyhotovená, je Objednávateľ oprávnený 
takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie a nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom doručenia prepracovanej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.  

 
3.4 V prípade, ak je počas platnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľ evidovaný na Zozname platiteľov DPH, u 

ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4, písm. b) druhého bodu 
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zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tak sa menia a 
dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky z tejto Zmluvy nasledovne:  

3.4.1 Objednávateľ zadrží čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku do 
doby preukázania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany Zhotoviteľa v 
súlade so zákonom 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplatenia dane z predmetnej faktúry 
Objednávateľovi Zhotoviteľom. Objednávateľ je povinný vykonať úhradu zábezpeky 
Zhotoviteľovi z predmetnej faktúry do 30 dní odo dňa preukázania zaplatenia dane 
Zhotoviteľom. 

 
 
[4] MIESTO A ČAS DODANIA DIELA 
 
4.1 Miesto dodania Diela je sídlo spoločnosti Verejné prístavy, a. s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava. 
 
4.2 Zhotoviteľ dodá Dielo najneskôr do 31.03.2018.  
 
4.3 Zhotoviteľ dodá Dielo nasledovne: 

4.3.1  dve (2) tlačené vyhotovenia v slovenskom, každé samostatne v hrebeňovej väzbe; 

4.3.2 dve (2) tlačené vyhotovenia v anglickom jazyku, každé samostatne v hrebeňovej väzbe; 

4.3.3 v elektronickej forme, v slovenskom a anglickom jazyku vo formáte elektronického súboru 
„.doc“ a „.pdf“, na USB Flash disku alebo na CD, v počte dvoch (2) kusov. 

 
4.4 Dielo sa považuje za dodané až prevzatím Diela Objednávateľom bez výhrad, na základe 

preberacieho protokolu podpísaného Zmluvnými stranami. 
 
 
[5] DOBA TRVANIA ZMLUVY A JEJ ZÁNIK 
 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.03.2018. 
 
5.2 Zmluva skončí: 

5.2.1 uplynutím dohodnutej doby podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy, alebo 

5.2.2 písomnou dohodou Zmluvných strán, alebo 

5.2.3 písomnou výpoveďou Zmluvnej strany, alebo 

5.2.4 odstúpením od zmluvy podľa bodu 5.4 Zmluvy a v prípadoch, a spôsobom, ustanovených 
zákonom. 

 
5.3 Výpovedná doba podľa bodu 5.2.3 tejto Zmluvy je jednomesačná a začína plynúť dňom 

doručenia písomnej výpovede Zmluvy príslušnej Zmluvnej strane. 

5.4 Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že: 

5.4.1 Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než desať (10) dní; 

5.4.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, 
reštrukturalizácia, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa 
a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným. 

 
5.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy, nie sú Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté 

plnenia; tým je dotknutý nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. 
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[6]   VADY DIELA 
 
6.1   Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v dobe jeho odovzdania a v lehote pätnásť (15) dní 

po odovzdaní Diela Objednávateľovi. 
 
6.2   Za vytknutie vád Diela sa považuje i zaznamenanie vád Diela do protokolu. 
 
6.3   Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v lehote piatich (5) dní od doručenia oznámenia 

o vytknutí vád Diela. 
 
6.4  Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vytknuté vady 

Diela odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa 
zaväzuje tieto náklady Objednávateľovi uhradiť. 

 
 
[7]  ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 
7.1  Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Vecí v dĺžke 24 mesiacov odo dňa odovzdania Diela 

Objednávateľovi. 
 
7.2 Zhotoviteľ plne zodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Zhotoviteľom 

Objednávateľovi akýmkoľvek porušením povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve. 
 
 
[8]   OBSTARANIE VECÍ K VYKONANIU DIELA A PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 
 
8.1 Kúpna cena vecí, ktoré Zhotoviteľ obstará k vykonaniu Diela je zahrnutá v Cene Diela. 
 
8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu Diela obstarať nasledovné veci: USB flash disk v počte dva 

(2) kusy alebo CD v počte dva (2) kusy (ďalej ako „Veci“). 
 
8.3 Ak vznikne uskutočnením Diela hmotná vec, prechádza vlastnícke právo k tejto veci na 

Objednávateľa odovzdaním Diela Objednávateľovi. 
 
 
[9]  LICENČNÁ ZMLUVA 
 
9.1 Zhotoviteľ poskytuje bezplatne Objednávateľovi k Dielu výhradnú licenciu, a to územne 

neobmedzenú, na dobu trvania majetkových práv k Dielu (ďalej ako „Licencia“). 
 
9.2   Licencia je udelená pre všetky spôsoby využitia. 
 
9.3 Objednávateľ má právo udeliť tretím osobám podlicenciu(e) v plnom alebo čiastočnom rozsahu 

Licencie, a to v neobmedzenom počte. 
 
9.4  Objednávateľ má právo celkom alebo čiastočne postúpiť Licenciu ktorejkoľvek tretej osobe a táto 

tretia osoba neobmedzene ďalej, s čím udeľuje Zhotoviteľ súhlas. 
 
9.5  Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje všetkými právami duševného vlastníctva k poskytnutiu vyššie 

uvedených autorských práv k Dielu. 
 
9.6 Zhotoviteľ nemá právo na akúkoľvek dodatočnú odmenu v súvislosti s autorskými právami k Dielu 

nedohodnutú v tejto Zmluve. 
 
 
[10] ZMLUVNÁ POKUTA 
 
10.1 V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním Diela podľa bodu 4.2 tejto 

Zmluvy, zaväzuje sa Objednávateľovi poskytnúť zľavu z Ceny vo výške 1% z Ceny za každý deň 
omeškania až do vykonania Diela. 
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10.2 Zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu škody a poškodená Zmluvná strana má právo 
požadovať náhradu škody od druhej Zmluvnej strany v plnej výške. 

  
  
[11]    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
11.1 Dodávateľ projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

stavebnými prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Subsidy contract-u resp. 
Partnership agreement-u, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby sú najmä:  
a) Úrad vlády Slovenskej republiky  SR a ním poverené osoby,  
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu , Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a ES.“ 

 
11.2 Pokiaľ Zmluva neustanovuje inak, akékoľvek jej zmeny, dodatky a doplnenia, vrátane jej príloh, 

môžu byť prijaté iba na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán, a to formou písomných 
a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných osobami oprávnenými konať v mene každej zo 
Zmluvných strán. 

 
11.3 Zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pokiaľ táto Zmluva alebo všeobecne 

záväzné právne predpisy neustanovujú inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán Zmluvou 
výslovne neupravené riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných 
súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 
11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky.  

 
11.5 Zmluva je vyhotovená v troch (3) identických vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží po 

dvoch (2) vyhotoveniach a jedno (1) vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ. 
 
 

V Bratislave, dňa  
V mene Objednávateľa: 
  
   
  
..................................................................... 
Ing. Gabriel Szekeres 
predseda predstavenstva 
Verejné prístavy, a. s. 

V [             ], dňa 
V mene Zhotoviteľa: 
  
  

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

[                                                                 ] 
[                                                                 ] 
[                                                                 ] 

V Bratislave dňa  
V mene Objednávateľa: 
  
   
  
..................................................................... 
Ing. Bruno Patúš 
člen predstavenstva 
Verejné prístavy, a. s. 

 

 


