
ZMLUVA O DIELO č. 2017/Q?.Jg-

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "Zmluva") 

medzi zmluvnými stranami: 

OBJEDNÁ VA TEĽ : 
Sídlo: 

Štatutárny zástupca: 

V realizačných veciach: 

IČO : 
DIČ : 
Bankové spojenie: 

IBAN: 

(ďalej len "Objednávateľ") 

a 

ZHOTOVITEĽ : 

Sídlo: 

Zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Zapísaný: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 
(ďalej len "Zhotovi tel"') 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín 

Ing. Jaro sla v Baška, predseda 

Ing. Martina Lamačková 
36126624 

2021613275 

Štátna pokladnica 

SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

ERUDIO, s.r.o. 
Košovská cesta 16, 971 O l Prievidza 

Ing. Ján Helbich, konateľ 
36330345 

2021745209 

SK2021745209 

OR Okresného súdu v Trenčíne, vložka číslo: 14043/R 

Tatra banka a.s. 

SK58 ll OO 0000 0026 2084 8183 

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok, zaväzuje zhotoviteľa 

vypracovať a dodať dielo s názvom: "Budovanie centra kultúrno-kreatívneho priemyslu pre 
oblasť dizajnu": štúdia realizovateľnosti . 

Článok l 
Predmet zmluvy 

l. Predmetom zmluvy je vypracovanie a dodanie "Budovanie centra kultúrno-kreatívneho 

priemyslu pre oblasť dizajnu": štúdia realizovateľnosti (ďalej len "Dielo"). 
2. Predmet Zmluvy bude dodaný nasledovne: 

a) analytická časť - sektorové mapovanie kreatívneho potenciálu v Trenčianskom 

samosprávnom kraj i, jeh o potrieb, požiadaviek a možností rozvoj a vrátane posúdenia 

fyzickej infraštruktúry pre vytvorenie centra; 

b) implementačná časť- návrh konkrétneho riešenia pre centrum kultúrno-kreatívneho 

priemyslu; 



c) kompletný dokument v tlačenej aj elektronickej forme podľa ďalej dohodnutých 
podmienok. 

3. Predmet Zmluvy bude spracovaný podľa nasledovnej osnovy: 
a) Identifikácia potrieb, požiadaviek, potenciálov cieľového územia 
• identifikovanie kľúčových existujúcich aktivít a subjektov v jednotlivých 

odvetviach, silných stránok, potenciálu, oblastí podpory, synergií s inými 
regionálnymi partnermi. 

b) Služby pre jednotlivé odvetvia, programy, aktivity a ich prepojenie, formy podpory 
• identifikácia fyzickej infraštruktúry pre KC, určenie potrieb pre technológie a 

vybavenie; fungovanie virtuálneho KC a priestoru pre virtuálne KC; analýza 
minimálne 5 objektov (lokalít) fyzickej infraštruktúry, vhodných pre potreby KC 
s výsledkom odporúčania najvhodnejšieho objektu (objektov). 

c) Ciele a indikátory 
• identifikácia cieľov pre KC (nadväznosť na integrovaný regionálny princíp, 

synergia s ostatnými aktivitami širšieho pôsobenia, networking s ďalšími KC); 
spôsob dosiahnutia indikátorov KC. 

d) Projektové zámery odpovedajúce na identifikované potreby a ich vzájomná 
previazanosť 

• identifikovanie obsahu projektových zámerov s ohľadom na zistené potreby a 
činnosti KC a popísanie ich vzájomnej previazanosti 

e) Predstavenie partnerstva zodpovedného za realizáciu Konceptu KC 
• hlavný partner a partneri, formy partnerstva, rozdelenie zodpovedností medzi 

partnerov; identifikovanie spolupracujúcich partnerov pre podporu aktivít KC, 
vrátane regionálnych a medzinárodných partnerov. 

f) Koordinačné a monitorovacie mechanizmy 
• koordinácia celkových aktivít na podporu KKP v regióne; koordinácia projektových 

aktivít a partnerov, práva a povinnosti vo vzťahu k projektu KC; monitoring aktivít 
a podaktivít projektu, plnenie cieľov a indikátorov. 

g) Rozpočet na Koncept KC aj jednotlivé projekty samostatne 
• rozpočet jednotlivých podaktivít a aktivít KC, nastavenie cenníkov poskytovaných 

služieb, nastavenie početností účastníkov KC. 

h) Časový harmonogram implementácie konceptu a jednotlivých projektov 
• plán čiastkových úloh, časový harmonogram, zodpovednosti. 

i) Udržateľnosť KC 
• plán udržateľnosti KC vrátane finančnej udržateľnosti 



4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve Dielo podľa bodu l a 2 tohto článku. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnuté Dielo prevziať a zaplatiť cenu za zhotovené Dielo 
a s tým súvisiace služby vo výške a spôsobom podľa čl. 3 tejto zmluvy. 

Článok2 
Dodacie podmienky 

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu uvedenom v Článku l tejto zmluvy 
v termíne do 15.10.2017. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc dňom 
účinnosti tejto Zmluvy do zhotovenia a dodania Diela v súlade s touto zmluvou. 

3. Zhotoviteľ vyhotoví predmet zákazky a predloží ho objednávateľovi na schválenie 
v ucelených častiach podľa Článku l Zmluvy. 

4. Zhotoviteľ dodá Dielo v tlačenej forme 6 vyhotoveniach v hrebeňovej alebo tepelnej 
väzbe + elektronická forma na CD/DVD alebo inom médiu. 

Článok3 
Cena a platobné podmienky 

l. Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 1811996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č . 

8711996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady slovenskej republiky č. 1811996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Celková cena Diela činí 29 400,00 Eur vrátane DPH. 
Cena bez DPH 24 500,00 Eur 
DPH 20% 4 900 OO Eur 
Celková cena s DPH 29 400,00 Eur 

3. Objednávateľ prehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie Diela. 
Vlastnícke právo k Dielu prejde na Objednávateľa po prevzatí Diela a jeho následnom 
zaplatení. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby a ani platbu vopred Objednávateľ 
neposkytuje. Úhrada ceny za zhotovenie Diela sa uskutoční prevodom na bankový účet 
Zhotoviteľa. Bezhotovostný platobný styk sa uskutočňuje prostredníctvom finančného 
ústavu Objednávateľa na základe faktúr, ktoré budú predložené a odsúhlasené 
objednávateľom. Splatnosť faktúr je dohodnutá v lehote do 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry Objednávateľovi . 

5. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po riadnom protokolámom odovzdaní a prevzatí 
diela alebo jeho časti v zmysle Článku l tejto Zmluvy, a to nasledovne: 

a. Po riadnom protokolámom odovzdaní a prevzatí analytickej časti (článok l, bod 
2, písmeno a tejto zmluvy) je zhotoviteľ oprávnený fakturovať 50% celkovej 
ceny Diela uvedenej v článku 3, bod 2. 



b. Po riadnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí implementačnej časti (článok 
l, bod 2, písmeno b tejto zmluvy) je zhotoviteľ oprávnený fakturovať 40% 
celkovej ceny Diela uvedenej v článku 3, bod 2. 

c. Po riadnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí kompletného dokumentu v 
tlačenej aj elektronickej forme (článok l , bod 2, písmeno c tejto zmluvy) je 
zhotoviteľ oprávnený fakturovať l 0% celkovej ceny Diela uvedenej v článku 3, 
bod 2. 

6. Faktúra musí obsahovať údaje v súlade s údajmi uvedenými v Zmluve a v súlade 
s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky vrátane presného názvu predmetu 
zákazky. 

7. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje Objednávateľ je 
oprávnený ju vrátiť a Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku 
opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa plynutie lehoty jej splatnosti 
zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 
Objednávateľovi. 

Článok 4 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
a) realizovať predmet zmluvy uvedený v čl. l tejto zmluvy kvalitne, riadne a úplne 

a na vysokej odbornej úrovni, 
b) vykonávať konzultácie v priebehu zhotovenia predmetu zmluvy s osobou 

oprávnenou konať v realizačných veciach za Objednávateľa v záujme kvalitného 
zabezpečenia realizácie predmetu zmluvy, 

c) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré si Objednávateľ a 
Zhotoviteľ poskytli pri a pred uzatváraním zmluvy ako aj o obsahu predmetu 
zmluvy, 

d) spracovať Dielo na princípe partnerstva v súčinnosti s Objednávateľom, 
e) upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť alebo 

znemožniť riadne vykonanie predmetu zmluvy, 
f) zapracovávat'' relevantné pripomienky verejnosti a kontrolnej skupiny, ktoré 

vzniknú z dôvodu spracovávania Diela. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovení predmetu zmluvy, 
b) zaplatiť Zhotoviteľovi na jeho účet dohodnutú cenu za predmet zmluvy o dielo na 

základe predloženej faktúry podľa čl. 3 tejto zmluvy. 

Článok 5 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

l. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a platnými technickými predpismi a podmienkami tejto zmluvy a 



že Dielo bude mať v čase jeho odovzdania a prevzatia všetky zmluvne dohodnuté 
vlastnosti a že nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho využitia. 

2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bezplatne 
a bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od ich písomného 
oznámenia Objednávateľom. 

3. Záručná lehota na Dielo podľa tejto zmluvy trvá 2 roky a začína plynúť dňom prevzatia 
celého diela osobou oprávnenou konať v realizačných veciach za Objednávateľa. 

Článok 6 
Vlastnícke právo 

l . Vlastnícke právo na Dielo podľa podmienok dohodnutých v zmluve prechádza 
automaticky na Objednávateľa po uhradení ceny za Dielo. 

2. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu (výhradný súhlas) na 
použitie Diela podľa tejto zmluvy o dielo všetkými spôsobmi uvedenými v § 18 ods. 2 
zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
(autorský zákon) v platnom znení, v neobmedzenom rozsahu, pričom licenciu 
Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi počas celej doby trvania majetkových práv k 
Dielu. 

3. Odplata za poskytnutie licencie podľa tohto článku zmluvy je súčasťou odplaty za 
vykonanie Diela. 

4. Objednávateľ nie je povinný licenciu využiť. 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že (i.) je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu o dielo, (ii.) udeliť 

licenciu podľa tohto článku Zmluvy o dielo a k tomu, (iii.) že pred uzatvorením tejto 
Zmluvy o dielo neposkytol výhradnú licenciu k Dielu tretej strane, ktorá by bránila 
použitiu Diela v dohodnutom rozsahu Objednávateľom. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadne ďalšie náklady súvisiace 
s použitím Diela. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak dôjde konaním Zhotoviteľa k porušeniu práv z duševného 
vlastníctva tretích osôb, Zhotoviteľ vysporiada takéto práva a uspokojí nároky tretích 
osôb v plnom rozsahu a bez nároku na ich následné uplatnenie voči Objednávateľovi. 

8. Objednávateľ nezodpovedá za škodu Zhotoviteľovi ani tretím stranám, ktorá vznikne v 

dôsledku nepravdivého vyhlásenia Zhotoviteľa, najmä vyhlásenia uvedeného v tomto 
článku Zmluvy; v takomto prípade nesie zodpovednosť za škodu voči tretím stranám 
Zhotoviteľ. 

9. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi právo udelit' tretej osobe súhlas na použitie 
Diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu). 

Článok 7 

Riešenie sporov 

l. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akýkol'vek spor týkajúci sa realizácie tejto Zmluvy 
a na ňu nadväzujúcich zmlúv sa pokúsia v dobrej viere vyriešit' spoločným rokovaním 
na príslušnej úrovni. 



2. Pri riešení sporov platí nasledujúci postup: 
a) strana iniciujúca spor písomne oznámi druhej strane predmet sporu a jeho rozsah, 
b) zmluvné strany v dobrej viere na príslušnej pracovnej úrovni prekonzultujú spor 

s cieľom jeho vyriešenia, 
c) v prípade, že nedosiahnu dohodu, zmluvné strany podajú návrh na začatie súdneho 

konania. Rozhodným právom na riešenie vecí výslovne na vzťah zmluvných strán 
založený touto zmluvou je právny poriadok Slovenskej republiky a príslušnými 
k riešeniu sporov sú súdy Slovenskej republiky. 

Článok 8 
Sankcie 

l. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z dohodnutej celkovej ceny Diela za každý deň omeškania, ak Dielo alebo niektorá jeho 
časť nebude zhotovená v dohodnutom čase a v požadovanej kvalite. 

2. Ak Objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je 
povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z omeškanej čiastky. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť dodaného Diela. V prípade dodania 
neúplného alebo nesprávneho Diela zodpovedá Zhotoviteľ za spôsobenú škodu. 

4. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním dohodnutého Diela, ako aj v prípade 
dodania neúplného alebo nesprávneho diela, má Objednávateľ nárok na primeranú 
zľavu z ceny Diela. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa 

na náhradu škody. 
5. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody 

v celom rozsahu, ktorá vznikne zmluvnej strane z nesplnenia povinností upravených 
zmluvou druhou zmluvnou stranou, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené. 

Článok 9 
Všeobecné ustanovenia 

l . Zmluvu je možné meniť a dopÍňať v písomnej forme na základe vzájomnej dohody 
obidvoch zmluvných strán. 

2. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou o dielo neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 

Článok 10 

Spôsoby ukončenia 
zmluvy 

l. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká 
s plnením Diela, alebo jeho časti, o viac ako dva týždne (14 kalendárnych dní) 
po uplynutí lehoty na dokončenie Diela alebo jeho časti podľa čl. 2 tejto zmluvy. 
Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 



2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená 
zmluvná strana okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej 
zmluvnej strany v súlade s platnou právnou úpravou náhradu preukázateľnej škody, 
ktorá jej vinou vznikla. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností možno 
považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. 

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem 
nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné a zákonné sankcie. 

5. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán. 

Článok ll 
Záverečné ustanovenia 

l. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

2. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch ( 4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých 
Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred podpisom riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

Za Zhotoviteľa 

v: Jh: ~?:.äitt:. ... dňa: ..... }.!. . N~ ... za< 1 
Za Objednávateľa 

v Trenčíne, dňa: .. .... ~ .. ~ .. !.~~ ZOil 
-··-

l \ V\J\J •v '-' "\......./ 
·· ···· ····· ······ ················· ·· 

[l . 
···· · ······ · · · · ··· · · ~ ··· ·· ··· ····· · · · ··' 

Ing. Ján Helbich, konateľ Ing. Jaroslav Baška, predseda 
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