
 

ZMLUVA O DIELO A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č.  2016/03/31A 

( ďalej aj len „zmluva“ ) 

uzavretá podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka  a zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon) 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

  Dodávateľ:     Radovan Búšovský 

So sídlom: Hradná 252, 013 52 Súľov - Hradná  

V zastúpení: Radovan Búšovský - majiteľ 

IČO: 46517430 

DIČ: 1045665071 

IČ DPH: neplatca DPH      

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

č. účtu: 1901065359 / 0200 

IBAN:                          SK6202000000001901065359 

SWIFT:                        SUBASKBX 

Zapísaný: Živnostenský register Okresného úradu Žilina; číslo živnostenského 

registra: ObU-ZA-OZP-2012/02588-2 

 

(ďalej aj len „dodávateľ“ ) 

 

a 

 

Objednávateľ: Obec Súľov - Hradná  

So sídlom:  Súľov - Hradná 65, 013 52 Súľov - Hradná 

Zastúpený (štatutár): Ing. Jaroslav Bušfy - starosta 

IČO:   00 321 656 

DIČ:   2020618545 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s., ÚRP Bytča 

č. účtu:   25328432/0200 

IBAN:                          SK1402000000000025328432 

SWIFT:                        SUBASKBX 

 

(ďalej aj len „objednávateľ“ ) 

 

Preambula 

Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok realizácie procesu zadávania zákazky na 

poskytnutie služby postupom podľa §9 ods. 9 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len 

„ZoVO“) na predmet zákazky poskytnutie služby - vytvorenie diela „Informačný systém 

podporujúci rozvoj cestovného ruchu v obci Súľov - Hradná“ objednávateľom ako žiadateľom o 

nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy č. 14/PRV/2015 Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z: 

 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

o Opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

o Podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi 

dodávateľom a objednávateľom, za ktorých sa zrealizuje poskytnutie služby (spracovanie a 



 

naplnenie dát, školenia a webové služby) a vytvorenie diela (programového vybavenia 

„Informačný systém podporujúci rozvoj cestovného ruchu v obci Súľov - Hradná“) podľa 

popisu v článku IV tejto zmluvy dodávateľom. 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne poskytnuté služby prevziať a zaplatiť za poskytnuté služby  

odmenu podľa článku V tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú bez meškania písomne informovať druhú stranu o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy, resp. by mohla 
mať vplyv na zmluvné povinnosti a lehoty plnenia. 

4. V prípade vyskytnutia sa preukázateľných a zjavných vád a nedostatkov zabezpečovaného 

predmetu zmluvy má objednávateľ právo odmietnuť ich prevzatie a poskytovateľ je povinný 
tieto vady bezodkladne odstrániť. 

 

Čl. IV 

Spôsob realizácie predmetu zmluvy 

1. Proces vyhotovenia a dodávky „Informačného systému podporujúceho rozvoj cestovného 

ruchu v obci Súľov - Hradná“ prestavuje systém 4 aplikácií (jednej pre web a troch) pre v 

súčasnosti obvyklé, mobilné platformy (iOS, Android, WindowsPhone), prostredníctvom 

ktorých sa informácie z oblasti cestovného ruchu v obci Súľov – Hradná dostanú priamo na 

mobilný telefón alebo tablet používateľa. Súčasťou systému je aj jednotná databáza turisticky 

zaujímavých informácií (historické pamiatky, prírodné bohatstvo a pod.) viažucich sa k obci 

Súľov - Hradná, ale aj praktických informácií o poskytovateľoch služieb v oblasti cestovného 

ruchu a kultúrnospoločenských aktivitách v obci a v jej okolí pre všetky 4 aplikácie a v 3 

jazykových mutáciách (slovenskej – SK, anglickej – EN a nemeckej – DE). Technický popis 

a ďalšie  potrebné informácie o vyššie uvedenom informačnom systéme sú uvedené 

v Prílohe č. 1 Informačný systém podporujúci rozvoj cestovného ruchu v obci Súľov – 

Hradná - popis tejto zmluvy. 

2. Súčasťou procesu vyhotovenia a dodávky „Informačného systému podporujúceho rozvoj 

cestovného ruchu v obci Súľov - Hradná“ podľa ods. 1 je aj uskutočnenie školení pre 
zamestnancov objednávateľa a pre verejnosť dodávateľom. 

3. Dodávateľ začne poskytovať služby a pracovať na vytvorení diela podľa ods. 1 a 2 dňom 

doručenia písomného oznámenia - výzvy objednávateľa a ukončí ich do 6  mesiacov odo dňa 
doručenia uvedeného oznámenia - výzvy. 

 

Čl. V 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe výsledku realizácie procesu zadávania 

zákazky na poskytnutie služby postupom podľa §9 ods. 9 ZoVO na predmet zákazky 

poskytnutie služby - vytvorenie diela „Informačný systém podporujúci rozvoj cestovného 
ruchu v obci Súľov - Hradná“  poskytovateľom. 

2. Dodávateľovi za predmet zmluvy prislúcha odmena vo výške 18 486,00 € za celý predmet 

zákazky.  

3. Cena za predmet zmluvy podľa ods. 2. a Prílohy č. 2 Rozpočet je cena konečná, pokrýva celý 

zmluvný záväzok a sú v nej zahrnuté všetky náklady a náležitosti dodávateľa nevyhnutné na 
riadne vykonanie a zabezpečenie celého predmetu tejto zmluvy. 



 

4. V cene za predmet zmluvy je zahrnutá aj cena licencie na používanie diela. Autor 

(dodávateľ) poskytuje objednávateľovi nevýhradnú, časovo a miestne neobmedzenú licenciu 

na používanie diela. Keďže dielo je určené na verejné využitie, táto licencia oprávňuje 

používať dielo, na účel pre ktorý bolo vytvorené, aj širšej verejnosti.  

5. Objednávateľ zaplatí cenu v súlade s bodom 6 Čl. V tejto zmluvy na základe faktúr 

vystavených  dodávateľom. Odmena bude fakturovaná spravidla za kalendárny mesiac, 
v ktorom boli služby objednávateľovi riadne poskytnuté. 

6. Faktúry sú splatné v zmysle platnej legislatívy. Záväzok objednávateľa zaplatiť faktúrovanú 

sumu je splnený momentom odpísania faktúrovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech 

účtu dodávateľa. 

7. Dodávateľ je povinný doručiť faktúru - daňový doklad objednávateľovi v lehote najneskôr 10 

dní pred jeho splatnosťou. V prípade nedoručenia faktúry - daňového dokladu 10 dní pred 
jeho splatnosťou sa splatnosť predlžuje po dobu oneskorenia jeho doručenia. 

8. V prípade, že splatnosť faktúry - daňového dokladu pripadne na deň pracovného voľna alebo 

pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší pracovný deň. Za 

zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie faktúrovanej čiastky z účtu objednávateľa 
v prospech účtu dodávateľa. 

9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky zákonné náležitosti daňového dokladu, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa  preruší 

plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi.  

10. Dodávateľ sa zaväzuje zasielať faktúry na adresu objednávateľa uvedenú v Čl. I zmluvy. 

 

Čl. VI 

Úrok z omeškania 

1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže dodávateľ účtovať objednávateľovi 
úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

2. Objednávateľ má právo  krátiť úhradu za nedodržanie dohodnutého  termínu  odovzdania  

služby dodávateľom o 0,05% z dohodnutej ceny za poskytnutie služby za každý, aj začatý, 

deň omeškania.  

3. Pri nedodržaní kvality poskytnutých služieb má objednávateľ právo zdržať úhradu za 

poskytnuté služby a krátiť dohodnutú čiastku o 0,05% za každý zistený nedostatok 

 

Čl. VII 

Obchodné tajomstvo 

1. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej povahy súvisiace s celkovou 

činnosťou objednávateľa a dodávateľa, ktoré majú skutočnú, alebo aspoň potenciálnu 

materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a majú byť podľa vôle dodávateľa a objednávateľa 

utajené.  

2. Objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú dodržiavať obchodné tajomstvo v zmysle bodu 1. 

Zmluvné strany sa dohodli, že aj pri nakladaní s inými informáciami, ktoré označia zmluvné 
strany za dôverné, budú postupovať akoby išlo o obchodné tajomstvo. 

3. Body 1 a 2 tohto článku sú povinní dodržiavať aj zamestnanci objednávateľa a dodávateľa. 

4. V prípade porušenia povinností podľa tohto článku, zodpovedá zmluvná strana za škodu, 
ktorá vznikla druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. VIII 

Osobitné ustanovenia 



 

1. Dodávateľ má povinnosť strpieť výkon kontroly (auditu) / overovania súvisiaceho 

s poskytovanými službami výlučne špecifikovanými v zmluve kedykoľvek počas platnosti a 

účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami kontrolujúcimi použitie nenávratného 

finančného príspevku podľa Preambuly zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nezíska nenávratný 
príspevok podľa Preambuly zmluvy. 

 

Čl. IX 

Všeobecné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a uzatvára sa 
na dobu určitú do úplného splnenia zmluvných povinností. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do splnenia si všetkých zmluvných povinností obomi 
zmluvnými stranami. 

3. Zmluvu a jej prílohy je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch 

zmluvných strán formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť jej 
neoddeliteľnú súčasť. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že do zmluvy je možné dopísať nevyplnené ustanovenia ručne 
perom alebo mechanicky písacím strojom. 

5. Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou aj 

bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť dňom 
nasledujúcim po riadnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

6. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdneho sporu vzniknutého z tohto zmluvného 
vzťahu bude na konanie miestne príslušný súd, v obvode ktorého má sídlo objednávateľ. 

8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní obdŕža objednávateľ 

tri rovnopisy a dodávateľ jeden rovnopis. 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená 

po  vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na všetkých jej 
vyhotoveniach 

 
V Súľove - Hradnej , dňa 31.03.2016 
 
dodávateľ:       objednávateľ: 
 
 
 
 
 
......................................................    ....................................................... 
         Radovan Búšovský         Ing. Jaroslav Bušfy 

                       starosta obce 

 


