
Verejný obstarávateľ : Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, Prešov 
 

Predmet obstarávania: Vývoj a dodanie hernej aplikácie Legendarium GO! pre smartfóny a tablety 
 

Postup : Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby: podľa §117 zák. č. 343/201S z. z. 
 
 
 

 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 
ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky 
podľa §117 ZVO na Vývoj a dodanie hernej aplikácie Legendarium GO! pre smartfóny a tablety. 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. d) ZVO:   

Názov : Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska  
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  
Štatutárny zástupca: Michal Sýkora, predseda  
Poverený rokovať : Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ 
IČO: 42238536 
DIČ: 2023655832 

 
2. Osoba poverená verejným obstarávaním na základe mandátnej zmluvy :  

Názov : Public tenders, s.r.o. 
Sídlo : Sibírska 2, 080 01 Prešov 
Zastúpená : Ing. Rastislav Tapšák 
Kontakt : +421 912176973 
Email: rasto.tapsak@gmail.com 

 
 
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky a komunikáciu : Osoba poverená verejným obstarávaním 

podľa bodu 2 výzvy 

 
4. Predmet obstarávania: Vývoj a dodanie hernej aplikácie Legendarium GO! pre smartfóny a tablety.  
 
5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom je vývoj a dodanie 

multimediálnej geolokačnej aplikcáie do smartfónov a tabletov, založenej na legendách Prešovského 
kraja, za účelom podpory rozvoja domáceho cestovného ruchu. Aplikácia - Hra bude vyvíjaná pre 
operačné systémy iOS a Android. V hre sa bude nachádzať spolu 15 lokalít z Prešovského kraja. Jedná 
sa o tieto lokality (miesta): Vysoké Tatry, Poprad, Ždiar, Červený Kláštor, Kežmarok, Levoča, Stará 
Ľubovňa, Sabinov, Prešov, Bardejov, Medzilaborce, Snina, Svidník, Hanušovce nad Topľou, Humenné. 
Aplikácia bude voľne stiahnuteľná užívateľmi v obchodoch Apple App Store a Google Play Store.  

 
Minimálne požiadavky na aplikáciu vrátane je popisu sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto výzve a v 

zmluvných podmienkach. Úspešný uchádzač je povinný poskytovať predmet zmluvy osobne bez 
možnosti prenesenia časti na tretie osoby. Podrobné podmienky poskytnutia predmetu zákazky sú 
uvedené v zmluvných podmienkach. . Podmienky licencie, resp. autorského práva : sú upravené v 
Prílohe č.1 k zmluvným podmienkam. 

 
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle §536 

zákona č. 513/2191 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
 
7. CPV : 72212930-7 Služby na vývoj softvéru na školenie (výcvik) a zábavu  

 
8. Predpokladaná hodnota zákazky: do 18.411,00 EUR bez DPH.  

 
9. Miesto dodania predmetu zákazky: Kancelária verejného obstarávateľa.  

 
10. Lehota trvania zmluvy: Predmet zmluvy bude realizovaný v etapách v zmysle priložených zmluvných 

podmienok. Predpokladaný termín začiatku realizácie služieb: február 2017.  



Verejný obstarávateľ : Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 
Prešov 

 
Predmet obstarávania: Vývoj a dodanie hernej aplikácie Legendarium GO! pre smartfóny a tablety 

 
Postup : Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby: podľa §117 zák. č. 343/201S z. z. 

 
 
 

 

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nevzťahuje sa  

 
12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných 

prostriedkov formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej faktúry v zmysle 
zmluvných podmienok. Počet faktúr : max. 2. Posledná faktúra bude vystavená po funkčnom 
odskúšaní aplikácie na základe preberacieho protokolu.  

 
13. Lehota na predloženie ponuky: 02.02.2017 do 10:00 hod.  
 
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky  

 
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Jediným 

kritérium je najnižšia cena v eur (celkom / s DPH) za dodanie komplexného predmetu zmluvy  
 
16. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania  
 

a. Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať - ponuka Legendarium 
GO!“. Adresa doručenia podľa bodu 2 tejto výzvy  

 
b. E-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka - Legendarium GO!“. Kontaktný e-mail na ktorý 

je potrebné doručiť súťažné ponuky : rasto.tapsak@gmail.com  
 
17. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  
 

a. Identifikačné údaje uchádzača : obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH s 
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.  

 
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : v zložení Cena bez DPH, DPH, 

Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH).  
 

c. Úspešný uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu  
 

d. Zmluvne podmienky na poskytnutie služby predloží úspešný uchádzač  
 
 
18. Otváranie ponúk: dátum a čas – 02.02.2017 o 10:30; miesto – v zasadacej miestnosti verejného 

obstarávateľa na adrese KOCR : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Na 
otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzať, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.  

 
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Osoba poverená verejným obstarávaním 

podľa bodu 2 výzvy; kontakt : +421 911 976 973/ e-mail : rasto.tapsak@gmail.com  
 
20. Ďalšie informácie: Úspešný uchádzač predloží na základe výzvy návrh Zmluvných podmienok.  

 
S úctou, 

 
25.01.2017  ........................................ 

        dátum, podpis, pečiatka 
Príloha : Príloha č. 1 - Špecifikácia aplikácie LEGENDARIUM GO! Vrátane 

schémy návrh zmluvných podmienok vrátane licenčnej zmluvy 



Špecifikácia aplikcáie LEGENDARIUM GO! 

 
 

 

Pracovný názov hry: LEGENDARIUM GO! 
 

Typ hry: Runner spojený s geolokáciou na podporu turizmu v Prešovskom kraji 
 

Časový odhad vývoja hry: 4 mesiace 
 

Kľúčové slová: legendarium, legendy, runner, turizmus, cestovanie 
 
 
 

Základné info: 
 
Multimediálna geolokačná hra do smartfónov a tabletov založená na legendách Prešovského 

kraja. Hra bude vyvíjaná pre operačné systémy iOS a Android. V hre sa bude nachádzať spolu 15 

lokalít z Prešovského kraja. Jedná sa o tieto lokality (miesta): Vysoké Tatry, Poprad, Ždiar, Červený 

Kláštor, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Sabinov, Prešov, Bardejov, Medzilaborce, Snina, 

Svidník, Hanušovce nad Topľou, Humenné 

 

Orientácia hry: vertikálna 

 

Ovládanie: softvérové on-screen buttony 

 

Platformy: iOS a Android 
 
 

Jazykové mutácie hry: Slovenský jazyk a anglický jazyk 

 

Cieľ hry / Motivácia: 
 
Cieľom hry je dostať hráča, aby fyzicky chodil na miesta lokalizácie a navštívil pekné miesta v 

Prešovskom kraji a podporil tým turizmus. Motiváciou pre hráča môžu byť vecné ceny, o ktoré 

bude súťažiť, ak sa v hre zaregistruje. 
 
 

 

Obsah aplikácie: 
 

2. Mini hra   
3. Lokalizácia   
4. Zdieľanie / pozývanie   
5. Rebríček   
6. Registrácia   
7. Mapa   
8. Legendy   
9. Schéma obrazoviek v hre  



 

Mini hra - Runner: 
 

3. gameplay hry bude veľmi populárny typ “Runner“   
4. princíp hry je, že hráč bude ovládať postavičku, ktorá bude sama utekať a hráč sa s ňou  

 
bude vyhýbať prekážkam, preskakovať ich a zbierať popritom mince/bonusové 
predmety  

6. ovládať sa bude pomocou softvérových on-screen tlačidiel   
7. hráč bude mať možnosť vybrať si z 2 hlavných hrdinov (chlapec/dievča)  

 
8. minihra sa bude odohrávať v prostredí, ktoré bude vždy nejako prepojené s danou 

legendou. Zároveň bude postavička zakomponovaná v hre napr. ako sa teší z úspechov 

hráča.  
 

9. trať, po ktorej bude postavička utekať, sa bude neustále generovať a tým pádom bude 
dráha vždy iná   

10. obtiažnosť sa bude zvyšovať množstvom prekážok a rýchlosťou behu postavičky  
 
 
 

Lokalizácia: 
 

11. hráč bude mať možnosť GPS lokalizácie na cca 10 miestach v každom z 15. miest  
 

12. pri každej úspešnej lokalizácii na jednom z určených miest, hráč získa časť predmetu do 

svojho inventára, ktorý súvisí nejako s legendou + samozrejme body do rebríčka. 

Kompletný obrázok predmetu z danej lokality budú tvoriť jeho jednotlivé časti za 

lokalizácie viažuce sa k legendárnej lokalite.  
 

13. ak sa hráč zlokalizuje aspoň v polovici miest v danom meste - získa možnosť prehratia 
zvukovej legendy na webe legendarium.info (skrytý link) obstarávateľa.  

 
14. aktuálnosť aplikácie môžu podporiť špeciálne eventy - ak hráč dané miesto 

navštívi v danom termíne a zlokalizuje sa tam – získa bonusové body do rebríčka 

„Hra“Dátumy a miesta eventov budú v hre zobrazené v sekcii Info a Lokalizácie. 

Zároveň na konanie eventov upozorní hráča hra vždy 7 dní pred konaním eventu 

a deň pred konaním eventu.  
 

15. hra bude obsahovať funkciu na odhalenie podvádzania pri lokalizácii – tzn. že bude 

automaticky detekovať prirýchle lokalizovanie medzi miestami t.j. zamedziť 

lokalizovanie sa na GPS súradniciach pomocou rôznych FAKE GPS aplikácií 

predovšetkým na Android platforme  
 
 
 

Zdieľanie / Pozývanie: 
 

21. hra bude obsahovať integráciu sociálnej siete Facebook   
22. hráč bude môcť zdieľať svoje úspechy v hre na Facebooku a tým podporí propagáciu hry   
23. hráč sa bude môcť do hry zaregistrovať cez svoj Facebook účet  

 
24. hráč bude môcť poslať pozvánku do hry svojím priateľom z Facebooku a pozvať ich do hry  

 
 

 



● ak sa pozvaný hráč zaregistruje do hry tak hráč ktorý ho pozval dostane bonusové body z 

neho + za každého ďalšieho hráča ktorého pozve pozvaný hráč ( 2-level marketing ). Tieto 

body sa mu pripíšu do rebríčka „Hra“  

 

Rebríček: 
 

● vytvorené budú dva rebríčky. Jeden rebríček za lokalizovanie (rebríček Lokalizovanie) a 

druhý rebríček za hranie hry (rebríček Hra). Názvy rebríčkov sú pracovné.v rebríčku 

Lokalizácia budú hráči v jednom rebríčku, zoradení podľa počtu % lokalizácií, ktoré majú 

na konte. Farebne budú odlíšené jednotlivé úrovne, napr. hráči so 100%, 75%, 50%, 30%  
 

lokalizácií atď. Každá takáto percentuálna hranica bude mať garantovanú určitú výhru.  
Napr.  všetci  hráči  so  100%  lokalizácií  získajú  vstupenku  do  Aquacity.  Zároveň  
v záverečnom žrebovaní budú hráči rozdelení do 2 – max. 3 žrebovaní s rôznymi  
hodnotami cien.  

●  Rebríček bude obsahovať nick hráča a počet % lokalizácií. Poradie hráčov v rebríčku  
s rovnakou % hodnotou bude zoradené abecedne podľa nicku hráča. Číslovanie poradia  
bude mať len informatívny charakter (37. Alfonz -66%, 38. Betka – 66%). Hranice %  
budú  oddelené  farebne.  V hre  bude  hráč  informovaný  o týchto  „garantovaných“  
hraniciach a výhrach, ktoré dosiahol.  

●  V rebríčku Hra budú hráči zoradení podľa počtu nahratých bodov za hru. Formát nick  
a počet bodov, poradie v rebríčku očíslované.  Pre niekoľkých z nich budú pripravené  
ceny. 

 
 

Registrácia: 
 

● nutná registrácia hráča pre zaradenie do rebríčka  
 

● na jednom zariadení bude môcť hrať len jeden hráč. Nebude možné odhlasovať sa a 
prihlasovať sa na jednom zariadení pre rôznych hráčov.   

● registrácia bude možná a preferovaná cez sociálnu sieť Facebook   
● samozrejme bude možnosť registrácie cez email, Gmail alebo bez registrácie  

 
 
 

Mapa: 
 

● na mape Prešovského kraja bude vyznačených 15 farebne odlíšených lokalít s počtom 

hviezdičiek rovnajúcim sa počtu lokalizácií v danom mieste Celkový počet lokalizácií je cca 

100. Po splnení lokalizácie sa na danom mieste vysvieti hviezdička.   
● kliknutím na jednu z 15 lokalít sa hráč dostane k hraniu mini-hry  

 
 
 

Legendy: 
 

● hráč bude mať možnosť prečítať si o všetkých 15-tich legendách a pozrieť sa ako vyzerá 
hlavná postava z legendy  

 
● ak sa hráč zlokalizuje aspoň v polovici miest v danom meste - získa možnosť prehratia 

zvukovej legendy na skrytom linku na webe legendarium.info obstarávateľa.  





ZMLUVA O DIELO 
 

Č. .................... 
 

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

 

 

Zmluvné strany: 

 
OBJEDNÁVATEĽ: 

 
Obchodné meno: Krajská organizácia cestovného ruchu 

   Severovýchod Slovenska 

Sídlo:  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

IČO:  42238536 

DIČ:  2023655832 

Číslo účtu:  IBAN : SK34 5600 0000 0025 2300 1001 

Zapísaná v:  registri Organizácií cestovného ruchu Ministerstva D, V a RR SR 

Štatutárny orgán: Michal Sýkora- predseda 

Zodpovedný zástupca oprávnený k jednaniu vo veciach: 
- zmluvných:  Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ 
- technických:  Mgr. Martin Janoško- výkonný riaditeľ 
- tel.: + 421 917 208 100 

- E-mail:  riaditel@severovychod.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a    

ZHOTOVITEĽ:   

Obchodné meno: .................  
Sídlo:  .................  

IČO:  .................  

DIČ:  .................  

IČ DPH: .................  
Číslo účtu: IBAN : .................  

Zapísaná v: Obchodnom registri OS ........... Prešov, oddiel Sro, vložka č. ....... 
Štatutárny orgán: .................  
Zodpovedný zástupca oprávnený k jednaniu vo veciach: 
- zmluvných: .................  
- technických: .................  

- tel.: .................  

- E-mail: .................  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
Objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako zmluvné strany. 
 

 

Preambula 
 
Objednávateľ má záujem obstarať vytvorenie hry (pre mobilné zariadenia) „LEGENDARIUM GO!“ 
zameranej na podporu domáceho cestovného ruchu Prešovského kraja. Účelom uzatvorenia tejto zmluvy 
je vytvorenie hry „LEGENDARIUM GO!“, ktorá bude podporovať rozvoj domáceho cestovného ruchu a 
bude voľne stiahnuteľná užívateľmi v obchodoch Apple App Store a Google Play Store. Zmluvné strany 
konštatujú, že ich budúca spolupráca je založená na vzájomnej úcte, tolerancii a ochote dlhodobo 
spolupracovať. 
 
 

 



Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je záväzok objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri 

realizácii diela. 
 
2. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa nasledovné dielo: Vytvorenie a 

dodanie hry (pre mobilné zariadenia) zameranej na podporu domáceho cestovného ruchu 
Prešovského kraja „LEGENDARIUM GO!“ (ďalej aj ako „Hra“ alebo „dielo“) a objednávateľ sa zaväzuje 
dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela za podmienok uvedených v článku II. tejto zmluvy. 

 
3. Dielo podľa tohto článku tejto zmluvy bude realizované v nasledujúcich etapách: 
 

I.  Etapa –dodanie prvej časti Hry, ktorá zahŕňa: 
 
a. približnú ½ objemu prác na Hre, 
 
b. priebežné testovanie vytvorenej ½ Hry zhotoviteľom,  
c. odovzdanie prístupových hesiel k vytvorenej ½ Hry, 
 
d. správu z testovania s návrhom korekcií a optimalizácie, ktorú dodá objednávateľ, 
 
e. opravy, korekcie, odstránenie prípadne zistených nedostatkov z I. Etapy. 
 

II. Etapa - dodanie kompletnej Hry, ktorá zahŕňa: 
 
a. testovanie finálnej verzie Hry zhotoviteľom, 
 
b. odovzdanie prípadnej používateľskej dokumentácie  
c. spustenie ostrej prevádzky Hry,  
d. návrhy korekcií a optimalizácie, ktoré dodá objednávateľ,  
e. opravy, korekcie, odstránenie prípadne zistených nedostatkov,  
f. protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 
 
● Dielo/Hra musí spĺňať nasledujúce požiadavky: 
 

a. Hra musí byť komplexná, musí zahŕňať programovú časť, grafiku, textovú časť, animáciu do hry, 
prípadne ďalšie časti nevyhnutné na jej riadne užívanie konečným užívateľom; 

 
b. Hra sa musí odohrávať v 10 lokalitách, ktoré dodá Objednávateľ a v každej lokalite bude päť úrovní 

s minimálne jednou úlohou;  
c. Hra musí byť voľne stiahnuteľná a šíriteľná; 

 
d. Musí byť hrateľná na širokom spektre mobilných zariadení (telefón, tablet a pod.) využívajúcich 

operačný systém Apple alebo Android; 
 

e. V Hre musí byť umožnené získavať skóre a súťažiť s inými hráčmi; 

f. Hra musí umožňovať aj pozývanie ďalších hráčov do hry cez mail; 
 

g. Hra musí umožňovať zdieľanie na sociálnych sieťach ako facebook a pod. cez zdieľanie príspevku na 
nástenke hráča, zdieľanie fotografie cez profil hráča, pozývanie facebook priateľov hráča na hranie 
hry a umožnenie propagácie facebook stránky Objednávateľa priamo v Hre; 

 
h. Hra musí obsahovať možnosť zapojenia do rebríčkov (zapojenie do rebríčkov znamená 

implenetaciu s Google leaderboards a game centre v apple) 
 

i. Hra musí umožňovať nákupy priamo v aplikácii a možnosť zasielania notifikácií/správ;  
j. Hra musí obsahovať aj možnosť ponúkania reklamy a jej následné zapínanie aj vypínanie; 

 
k. Hra musí obsahovať možnosť zistenia polohy mobilného zariadenia na základe súradníc GPS s 

následnou odmenou hráča za návštevu lokality;  
l. Hra musí byť voľne stiahnuteľná v obchodoch Apple App Store a Google Play Store. 



Článok II. 
Cena diela a platobné podmienky 

 

1. Cena za dielo podľa tejto zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom 
 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi. 

1.1. Cena diela bola dohodnutá v celkovej výške ....................,- EUR bez DPH. 
 

....................,- EUR s DPH. 
 

1.2. Dohodnutá cena diela uvedená v bode 1.1. tohto článku tejto zmluvy je konečná a zahŕňa všetky 
náklady zhotoviteľa, ktoré súvisia s vytvorením a dodaním diela podľa tejto zmluvy. 

 

1.3. Dohodnutú cenu diela nie je možné jednostranne zvýšiť. V prípade potreby naviac prác sa 
zmluvné strany dohodli, že o ich potrebe budú rokovať a naviac práce bude možné vykonať iba 
na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

 

● Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude zaplatená na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy v dvoch častiach podľa bodu 3 tohto článku tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi v súlade s touto zmluvou. 

 
● Zhotoviteľ vystaví faktúry na úhradu ceny diela nasledovne: 
 

a. prvú faktúru na úhradu prvej časti ceny diela vo výške 40% celkovej ceny diela podľa bodu 1.1 
tohto článku vystaví zhotoviteľ najskôr v deň skončenia I. etapy. Prvá (I.) etapa sa považuje za  
ukončenú po odovzdaní približne ½ objemu celkových prác na Hre, odovzdaní prístupových 

 

kódov, otestovaní, odstránení dovtedy známych vád a nedostatkov a zapracovaním 
navrhovaných korekcií; 

 

b. druhú faktúru na úhradu druhej časti ceny diela vo výške 60% celkovej ceny diela podľa bodu 
1.1 tohto článku vystaví zhotoviteľ po riadnom odovzdaní a prevzatí finálneho diela a podpísaní Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami bez vád. 
 
● Splatnosť každej faktúry vystavenej podľa bodu 3 tohto článku tejto zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia 

faktúry objednávateľovi. Faktúra musí byť vystavená v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a touto zmluvou a musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Faktúru je 
zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto podmienky, je 
objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný vystaviť objednávateľovi 
novú faktúru spĺňajúcu všetky požadované podmienky a náležitosti. Splatnosť takejto novej faktúry 
začína plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi. 

 

 

Článok III. 
Podmienky realizácie diela 

 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v termíne 

dohodnutom v tejto zmluve. 
 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje počínať si pri realizácii diela tak, aby nedošlo ku škodám na majetku alebo 

právach objednávateľa alebo tretích osôb. 
 
3. Zhotoviteľ je povinný zapracovať pripomienky objednávateľa počas realizácie diela ako aj pripomienky 

uvedené v návrhoch na korekcie za predpokladu, že nebudú výrazným spôsobom zasahovať do vizuálu 
a hrateľnosti hry a týkajú sa programových chýb a nedostatkov Hry. 

 
4. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné 

splnenie predmetu tejto zmluvy. 
 

5. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi správu z testovania s návrhom korekcií a optimalizácie 
do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania Hry alebo jej časti vrátane prístupových kódov 
objednávateľovi. 



Článok IV. 
Miesto odovzdania  

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi v sídle objednávateľa. 
 

 

Článok V. 
Termíny plnenia a odovzdanie diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo v nasledovných termínoch: 
 
a. I. etapu podľa bodu 3 Článku I. tejto zmluvy do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy 
 
b. II. etapu podľa bodu 3 Článku I tejto zmluvy, vrátane celkového odovzdania diela do 110 dní 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 
 
2. Vykonané dielo zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v dvoch častiach. Prvú časť po ukončení I. etapy a 
druhú časť po celkovom ukončení diela. O odovzdaní a prevzatí čiastkového plnenia bude vyhotovený 
písomný Protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela podpísaný oboma zmluvnými stranami, ktorý bude 
obsahovať aj presný zoznam dát (resp. nastavení alebo iných skutočností), ktoré sú predmetom odovzdania. 
Objednávateľ je povinný prevziať čiastkové plnenia v čase oznámenom zhotoviteľom (a to aj v prípade, ak 
bude chcieť zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi čiastkové plnenie pred uplynutím termínu uvedenom v 
bode 1 tohto článku tejto zmluvy) a zároveň je povinný poskytnúť zhotoviteľovi riadne a včas všetku 
súčinnosť potrebnú k odovzdaniu ďalších čiastkových plnení. 

 

3. Dielo sa bude považovať za riadne odovzdané a prevzaté podpísaním Protokolu o odovzdaní 

 a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami bez vád.  

4. V prípade zistenia vád a chýb, a to aj po riadnom odovzdaní a prevzatí diela, budú zistené chyby 

 a vady odstránené zhotoviteľom bezodplatne  do 10 pracovných dní odo dňa ich písomného 

 oznámenia  zhotoviteľovi.  Ak  nebudú  vady  diela  odstránené  zhotoviteľom  v lehote  podľa 

 predchádzajúcej vety, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške   a za 

 podmienok uvedených v tomto článku tejto zmluvy.  
 

5. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade omeškania so splnením povinností, resp. z dôvodu 
porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, má druhá zmluvná strana nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05% denne z celkovej sumy za každý deň omeškania so splnením povinnosti resp. porušenia 
záväzku, a to až do jeho splnenia. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy. 
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že sú oprávnené požadovať náhradu škody vzniknutej v dôsledku 
porušenia povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, v plnej výške (vrátane škody presahujúcej 
zmluvnú pokutu). 
 
 
 
 

Článok VI. 
Osobitné ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dodané dielo v trvaní 24 mesiacov. 
 
2. Záručná doba plynie odo dňa protokolárneho odovzdania celého diela objednávateľovi. 
 
3. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela bezplatne do 10 pracovných dní po tom, ako mu vady diela 
objednávateľ písomne oznámi. 
 
4. Hra je vytvorená zhotoviteľom na základe špecifikácie poskytnutej objednávateľom a je predmetom 
licenčnej zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Licenčná zmluva je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy ako Príloha č. 1. 



5. Zhotoviteľ prehlasuje a ubezpečuje objednávateľa, že je autorom resp., že vykonáva autorské práva k 
všetkým častiam Hry a je oprávnený bez súhlasu tretej osoby s týmito právami disponovať , ako aj 
 

sprístupniť a odovzdať objednávateľovi všetky časti Hry za účelom realizácie diela, a že ich odovzdaním 
objednávateľovi a ani ich použitím zo strany objednávateľa nedôjde k porušeniu práv tretích osôb. V 
prípade nepravdivosti alebo neúplnosti ktoréhokoľvek tvrdenia uvedeného v predchádzajúcich vetách 
tohto bodu, zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá v dôsledku toho vznikne. 

 

6. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť dielo ani jeho časť inej osobe než objednávateľovi. 
 

 

Článok VII. 
Trvanie a ukončenie tejto zmluvy 

 

1. Táto zmluva zaniká úplným splnením všetkých povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich. Pred 
uvedeným dňom možno túto zmluvu ukončiť písomnou dohodou strán alebo odstúpením od zmluvy za 
nižšie dohodnutých podmienok. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak 
zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy a uvedené porušenie 
nenapraví ani do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený od 
zmluvy odstúpiť aj v ostatných prípadoch uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak sa 
objednávateľ dostane do omeškania s úhradou ceny diela o viac ako 15 dní. Zhotoviteľ je oprávnený od 
zmluvy odstúpiť aj v ostatných prípadoch uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. 
 

 

Článok VIII. 
Doručovanie 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujúci ku vzniku, zmene, 
zániku práv a povinností a/alebo zmene a/alebo zániku právneho vzťahu založeného touto zmluvou, 
a/alebo akékoľvek oznámenie a/alebo výzva, požiadavka a/alebo súhlas niektorej zo zmluvných strán, ktorý 
sa bude vyžadovať, a/alebo ktorý bude povolený a/alebo nevyhnutný na základe tejto zmluvy, musí byť 
písomný (ďalej len „písomnosť“) a musí byť doručený poštou ako doporučená zásielka alebo osobne pokiaľ 
z tejto zmluvy nevyplýva inak. Na tento písomný styk (odosielanie a doručovanie) sa použijú adresy sídiel 
oboch zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
 
2. Povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje za 
doručenú, len čo ju druhá zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojím vlastnoručným podpisom, 
alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností. 
 
3. Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy ak 
 
a. zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto zmluvy odosielať písomnosť, bez toho, 
aby túto zmenu druhej zmluvnej strane oznámila a následne pošta túto písomnosť vrátila zmluvnej strane 
ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti zmluvnej strane alebo 

 
b. zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti alebo  
c. odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenia nedoručenej zásielky. 
 

 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre objednávateľa, jeden pre zhotoviteľa. 



2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných očíslovaných dodatkov 
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 
3. Ak akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude vyhlásené za neplatné alebo neuplatniteľné na 
príslušnom súde Slovenskej republiky, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť 
a/alebo uplatniteľnosť ďalších ustanovení tejto Zmluvy a zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby 
ho nahradiť príslušným platným ustanovením. 
 
4. Právny vzťah založený touto zmluvou a otázky touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia 
právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to predovšetkým ustanoveniami slovenského 
Obchodného zákonníka. Prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou, budú zmluvné 
strany riešiť prioritne dohodou. V prípade, ak sa spor nepodarí vyriešiť dohodou, bude predložený na 
rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike. 
 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcich 
porozumeli, nie je uzatváraná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
 
6. Kde sa text tejto zmluvy odchyľuje od dispozitívnych ustanovení zákona, tam zmluvné strany 
jednoznačne prejavujú svoju vôľu odchýliť sa od zákonného textu a dohodnúť sa tak, ako je uvedené 
v tejto zmluve. 
 
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
 

 
Príloha č. 1 – Licenčná zmluva 

 
 
 
 

V Prešove, dňa ................... 
 
 
 
 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
 
 
 

………………………….......                                                                                        ………………………………...... 
 

Krajská organizácia cestovného ruchu 

Severovýchod Slovenska 

Michal Sýkora- predseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. ................... 
 

LICENČNÁ ZMLUVA 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 
Obchodné meno: Krajská organizácia cestovného ruchu 
   Severovýchod Slovenska  
Sídlo:   Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO:   42238536 
DIČ:   2023655832 
Číslo účtu:            IBAN : SK34 5600 0000 0025 2300 1001 
Zapísaná v:  registri Organizácií cestovného ruchu Ministerstva D, V a RR SR  
Štatutárny orgán: Michal Sýkora- predseda 
Zodpovedný zástupca oprávnený k jednaniu vo veciach: 
-   zmluvných:     Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ 
-   technických:    Mgr. Martin Janoško- výkonný riaditeľ 
-   tel.:                  + 421 917 208 100 
-   E-mail:   riaditel@severovychod.sk  
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEĽ:  
 
Obchodné meno: ................. 
Sídlo:   ................. 
IČO:   ................. 
DIČ:   ................. 
IČ DPH:   ................. 
Číslo účtu:  IBAN : ................. 
Zapísaná v:  Obchodnom registri OS ........... Prešov, oddiel Sro,  vložka č. .......   
Štatutárny orgán: ................. 
Zodpovedný zástupca oprávnený k jednaniu vo veciach: 
-          zmluvných:    ................. 
-          technických:   ................. 
-          tel.:                 ................. 
-          E-mail:        ................. 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
Objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako zmluvné strany. 
 
 
 

Preambula 

Poskytovateľ a nadobúdateľ sa dohodli, že poskytovateľ na základe zmluvy o dielo vytvorí pre 
nadobúdateľa Hru (pre mobilné zariadenia) zameranú na podporu domáceho cestovného ruchu 
Prešovského kraja „LEGENDARIUM GO!“ ktorá bude voľne a zadarmo stiahnuteľná užívateľmi v 
obchodoch Apple App Store a Google Play Store. 
 
 
 

 



1. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto licenčnej zmluvy je prevod práv a súhlas na použitie diela ( ďalej len licencia) k dielu: 
Hra „LEGENDARIUM GO!“ (ďalej len dielo). 
Poskytovateľ súhlasí s tým, že nadobúdateľ je oprávnený použiť dielo nasledujúcim spôsobom: 

a)  vyhotovenie rozmnoženiny diela,  

b)  verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou 
prevodu vlastníckeho práva,  

c)  verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,  

d)  spracovanie, preklad a adaptácia diela,  

e)  zaradenie diela do súborného diela,  

f)  verejné vystavenie diela,  

h)  verejný prenos diela. 
 
Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na dobu 
50 (päťdesiat) rokov. Poskytovateľ sa s nadobúdateľom dohodol na bezodplatnom poskytnutí 
licencie. 
 
 
 

2. Osobitné ustanovenia 

Poskytovateľ súhlasí s tým, že nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie 
diela v rozsahu udelenej licencie (ďalej len "sublicencia") a to aj bezodplatne. 
 
 
 

3. Záverečné ustanovenia 

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej zneniu, čo do rozsahu i obsahu porozumeli, 
neuzavreli ju v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, čím prejavili slobodu, vážnosť, 
danosť a bezomylnosť svojej vôle svojimi vlastnoručnými podpismi na konci tejto zmluvy. Právny 
vzťah založený touto zmluvou sa riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
Neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy, nespôsobuje neplatnosť celej zmluvy. 
 
 
 
 

V Prešove, dňa ................... 
 
 

 
 

 
Nadobúdateľ:                                                                                      Poskytovateľ: 
 
 
 
 
 

………………………….......         ………………………………...... 
 
Krajská organizácia cestovného ruchu  
Severovýchod Slovenska 
Michal Sýkora- predseda 
 


