Zmluva o dielo na realizáciu diela „Vytvorenie webovej aplikácie Cyklopo“

ZMLUVA O DIELO
č. 05/2017
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších
predpisov
Zmluvné strany
Smash, s. r. o.
Mukačevská 30/14420
080 01 Prešov
IČO: 46007041
DIČ: 2023175561
IČ DPH: SK2023175561
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl.č. 23907/P
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu: 2924849855/1100
Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: PhDr. Igor Fedorko, PhD.
(ďalej len “zhotoviteľ”)
a
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
IČO: 42238536
DIČ: 2023655832
Registrácia: Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25408/2012/3130 SCR
Osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Michal Sýkora, predseda KOCR SVS
Osoba oprávnená kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie: Mgr. Martin Janoško
Osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných: Mgr. Martin Janoško
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických: Mgr. Martin Janoško
(ďalej len “objednávateľ”)

Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa v rozsahu a za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve v rámci projektu s názvom „Bicyklom aj za hranice“ č.
CBC02/PSK-I/033 (ďalej len „projekt“), ktorý je spolufinancovaný z Nórskeho finančného
mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vytvorí webovú aplikáciu Cyklopo
(ďalej „dielo“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť službu za účelom efektívnej implementácie projektu tak, aby
boli splnené riadne a včas povinnosti objednávateľa definované v Projektovej zmluve
č.191/2016/PCS.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy
v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
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ako aj pokynmi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ preukázateľne oboznámený.
Zhotovenie diela špecifikovaného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy zahŕňa najmä:
-

-

-

spracovanie grafického návrhu a dizajnu webovej aplikácie Cyklopo – predloženie
aspoň troch rozličných návrhov (logotypy, grafické prvky podľa obsahovej náplne
WA)
kompletné vytvorenie webovej aplikácie, vrátane naplnenia počiatočnými dátami,
ktoré tvoria reálne dáta z terénnej práce (dodá dodávateľ), implementácie určených
redakčných systémov a aplikácií - 15 cykloturistických trás (presný popis v prílohe
č.1)
dodanie kódu webovej aplikácie na hmotnom nosiči dát (CD, resp. DVD)
dodávka softvéru – licencie na použitie webovej aplikácie
nasadenie webovej aplikácie cyklopo na určený web server objednávateľa
test funkčnosti webovej aplikácie na určenom web serveri objednávateľa, vkladanie
a editovanie dát ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č.1
zavedenie webovej aplikácie do ostrej prevádzky
zaškolenie užívateľov určených objednávateľom

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v rozsahu informácií uvedených v rámci procesu obstarania
diela zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné
podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, materiálnymi a
personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu
vykonaniu diela potrebné.
5. Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po
predchádzajúcom piś omnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k
podpisu zmluvy o dielo. Zvýšenie dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe
písomného dodatku k ZoD, ktorý musí byť podpísaný osobami oprávnenými k podpisu ZoD.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na vlastnom serveri a po jeho dokončení ho previesť na
server, ktorý určí objednávateľ.
Čl. II
Záväzky a práva zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť vytvorenie
funkčného diela a zároveň zabezpečiť, aby všetky práva a plnenia podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov, najmä podľa autorského zákona boli riadne vysporiadané.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne konzultovať jednotlivé fázy vykonávaného diela so
zodpovedným zástupcom objednávateľa a to nasledovne:
- do 30.3.2017 – predstaviť prvú verziu webovej aplikácie – grafický dizajn a príklad
cyklotrás, ktoré budú obsahovať reálne dáta z terénneho prieskumu. Na základe prezentácie
prvej verzie a jej kontroly v teréne sa pripraví protokol/zápis so stanoviskom objednávateľa
ku prvej verzii aplikácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje dané stanovisko rešpektovať. Stanovisko
dodávateľa má byť v súlade so špecifikáciou diela, ktoré je uvedené v prílohe č1.
- do 15.4. 2017 – odovzdať dielo na testovanie funkčnosti aplikácie s reálnymi dátami.
Vrátane obsahovej náplne podľa špecifikácie v prílohe č. 1.
- do 27.4.2017 – odovzdanie diela
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3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neposkytne informácie, ktoré sa dozvie v súvislosti so
zhotovením diela, tretim
́ osobám a zároveň sa zaväzuje zabezpečiť, že vyššie uvedené
informácie nebudú poskytnuté tretim
́ osobám.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa
oboznámil pri výkone diela podľa tejto zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje všetky
podklady, ktoré získa od objednávateľa k zhotoveniu alebo úprave diela, najmä, nie však
výlučne logá, grafické podklady, obrázky, fotografie a pod. použiť len v súvislosti
s vykonaním diela pre objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pravidlá publicity,
ktoré vyplývajú z z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky materiály a informácie, ktoré mu boli/budú poskytnuté,
vrátane výsledkov svojej činnosti ďalej nešíriť žiadnou formou a to ani pre súkromné účely
a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytnúť tretej osobe.
Čl. III
Záväzky a práva objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ak bude zhotovené
bez vád v súlade s touto zmluvou a špecifikáciou diela podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy a
zaplatiť za riadne zhotovené a prevzaté dielo riadne a včas dohodnutú cenu diela.
2. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť zhotoviteľovi texty, obrázky a iné zdroje informácií
potrebné ku zhotoveniu diela podľa článku I., ktoré je zhotoviteľ povinný do diela zapracovať.
3. Zhotoviteľ je povinný dodať dielo aby bola zabezpečená funkčnosť diela a jeho kvalita podľa
požiadaviek uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy.
4. Objednávateľ je oprávnený počas tvorby diela zasahovať do jeho konečnej podoby
pripomienkami, dotazmi, prípadne ďalšími podmienkami, ktoré zhotoviteľ zapracuje do
finálnej podoby diela.
5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pri tvorbe diela náležitú súčinnosť.
Čl. IV
Cena diela
1. V súlade s ustanovenim
́ § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskoršić h predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za riadne vykonané a odovzdané
dielo podľa čl. I. tejto zmluvy vo výške 14 400 EUR (slovom: štrnásť tisíc štyristo eur)
vrátane DPH, z toho DPH je 2 400 EUR . Cena diela bez DPH je 12 000 EUR.
2. Cena diela podľa odseku 1 tohto článku tejto zmluvy je konečná a zahŕňa všetky náklady
zhotoviteľa spojené s vyhotovením, odovzdaním diela a prevedením všetkých práv a licencii
k dielu zo zhotoviteľa na objednávateľa.
3. Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí
dohodnutá cena, sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami.
4. Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v prípade, ak počas realizácie diela príde k:
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a. zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre
DPH vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej
povinnosti.
5. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela. V takomto
prípade zmluvné strany dohodnú zmenu diela a jej vplyv na cenu, prípadne aj termín plnenia
dodatkom k tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených
podmienok.
Čl. V
Platobné podmienky
1. Zhotoviteľ je povinný po ukončení diela zostaviť a objednávateľovi predložiť preberací
protokol podľa položiek uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Preberací protokol po vecnej
stránke skontrolujú a odsúhlasia zástupcovia objednávateľa a to podpisom predloženého
preberacieho protokolu. Ak má preberací protokol vady (nie je vyhotovený zmluvne
dohodnutým spôsobom), zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento
preberací protokol s presným zadefinovaním vád.
2. Na základe schváleného a podpísaného prebracieho protokolu, ktorý je odsúhlasený
postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť
faktúru so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami. Objednávateľ uhradí dohodnutú
cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve po riadnom vykonaní
a odovzdaní diela na základe faktúry zhotoviteľa. Faktúra musí byť vyhotovená v súlade s
touto zmluvou a platným zákonom o DPH. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi
dva rovnopisy faktúry vrátane príloh. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti
faktúry je do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na
sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
Osoba oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach obchodných je oprávnená bez
zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je
vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej
faktúry objednávateľovi začiń a plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia
finančného záväzku sa považuje deň odpiś ania sumy peňažného záväzku z účtu objednávateľa
v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú
použiv́ ané variabilné symboly uvedené na priś lušnej faktúre. Konštantné symboly budú
používané podľa platných bankových pravidiel.
Čl. VI
Čas plnenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný dodať dielo podľa tejto zmluvy najneskôr
do 27.4.2017.
2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania času plnenia,
uvedeného v Čl. VI v bode č. 1 tejto zmluvy.
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Čl. VII
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Povinnosť vykonať dielo si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončenim
́ a odovzdanim
́
̌
diela objednávatelovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. O
odovzdaní a prevzatí diela spiś ̌ u zmluvné strany preberací protokol v 2 identických
origináloch, jedno vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu.
2. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady (nie je vyhotovené v súlade s touto
zmluvou alebo špecifikáciou diela podľa Prílohy č. 1). Ak pri preberaní diela objednávateľ
zisti,́ že dielo má vady, je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spiś ̌ e so zhotoviteľom zápis
o zistených vadách, spôsobe a termiń e ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať
dielo objednávateľovi po odstránení všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri
odovzdávaní diela, v prípade, že čas plnenia dodania diela dosiahol čas plnenia podľa bodu
6.1., je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 30.3.2017 objednávateľovi odovzdať grafické návrhy
súvisiace s dielom na ich odsúhlasenie. Objednávateľ je povinný do 2 dní odo dňa odovzdania
grafických návrhov súvisiacich s dielom:
a. prevziať a odsúhlasiť grafické návrhy súvisiace s dielom, pokiaľ sú v súlade s touto
zmluvou a špecifikáciou diela podľa tejto zmluvy a jej príloh, alebo
b. vrátiť grafické návrhy súvisiace s dielom na dopracovanie v priṕ ade nedostatkov,
prípadne nesúladu diela s touto zmluvou alebo požiadavkami objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 27.4.2017 objednávateľovi odovzdať dielo a prezentovať
funkčnosť aplikácie s reálnymi dátami. Objednávateľ je povinný do 2 dní odo dňa odovzdania
diela:
a. prevziať dielo, ak bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou a špecifikáciou diela
podľa tejto zmluvy a jej príloh, alebo
b. vrátiť dielo na dopracovanie v priṕ ade nedostatkov, priṕ adne nesúladu diela s touto
zmluvou alebo požiadavkami objednávateľa (najmä v prípade podľa bodu 2 tohto
článku zmluvy).
5. Odovzdaním diela nadobúda objednávateľ vlastnícke právo k veci, ktorej prostredníctvom je
dielo vyjadrené; týmto okamihom zároveň dochádza k postúpeniu licencie na objednávateľa
podľa tejto zmluvy.
Čl. VIII
Zmluvné pokuty
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo
výške:
a. 0,05% z ceny diela s DPH za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela
podľa tejto zmluvy alebo jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termiń e
dohodnutom v bode 6.1 tejto zmluvy alebo v prípade omeškania zhotoviteľa
s plnením povinností podľa bodu 7.3. alebo 7.4. tejto zmluvy,
b. 0,05% z ceny diela s DPH za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád
diela v lehote určenej v bode 7.2 tejto zmluvy,
pričom nárok objednávateľa na náhradu spôsobenej škody tým nie je dotknutý.
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2. Pre priṕ ad omeškania objednávateľa s úhradou ceny riadne vykonaného a odovzdaného diela
na základe riadne vyhotovenej a doručenej faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na
úroku z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
Čl. IX
Ochrana dôverných informácií
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy,
skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej
zmluvnej strane dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy),
ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa
považujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, poskytnuté alebo spriś tupnené tretej osobe bez
súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných
povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať usmernenia na ochranu obchodného
tajomstva, s ktorou boli oboznámení pri podpise tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné
strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.
Čl. X
Autorské právo, iné práva duševného vlastníctva zhotoviteľa,
licenčná zmluva
1. Dodané dielo alebo niektoré jeho časti môžu byť dielom podľa zákona č. 185/2015 Z. z.
Autorského zákona v platnom znení (ďalej ako "Autorský zákon"), resp. môžu byť iným
predmetom práva duševného vlastnić tva zhotoviteľa, resp. jeho zamestnancov alebo
subdodávateľov (ďalej ako "Autorské dielo").
2. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť vysporiadať všetky
autorské práva, odmeny a náhrady autorom k odovzdanému dielu a jeho akejkoľvek časti tak,
aby pri odovzdaní diela zhotoviteľom objednávateľovi, bola na objednávateľa postúpená
licencia v zmysle tejto zmluvy a aby bol objednávateľ zároveň prevzatím diela oprávnený,
bez akýchkoľvek ďalších finančných úhrad, na základe tejto výhradnej a neobmedzenej
licencie dielo používať za účelom prezentácie objednávateľa a jeho aktivít. Zhotoviteľ sa
zaväzuje získať súhlas všetkých autorov na akékoľvek použitie diela alebo jeho časti
objednávateľom, na postúpenie licencie objednávateľom alebo akékoľvek ďalšie udeľovanie
sublicencií alebo postupovanie licencie tretím osobám. V prípade porušenia povinností podľa
tohto bodu zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
ceny diela s DPH a nahradiť mu akúkoľvek spôsobenú škodu.
3. Zmluvné strany týmto uzatvárajú nasledovnú licenčnú zmluvu v zmysle § 65 a nasl.
Autorského zákona, ktorej predmetom je Autorské dielo, ktoré bude zhotovené na základe
tejto zmluvy:
a. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi v neobmedzenom rozsahu (bez akéhokoľvek
rozsahového, vecného, územného, časového alebo iného obmedzenia), na dobu
neurčitú, bez možnosti jej odvolania a ako výhradnú licenciu na použitie Autorského
diela zhotoveného na základe tejto zmluvy (ďalej ako "Licencia"), ktorá sa vzťahuje
na všetky teraz aj v budúcnosti známe spôsoby použitia diela, ktoré vyplývajú z tejto
zmluvy, ako aj zo všetkých príslušných právnych predpisov a medzinárodných
zmlúv. Licencia zahŕňa súhlas všetkých autorov na akékoľvek použitie diela
a nakladanie s dielom, vrátane udeľovania sublicencii a postupovania Licencie
objednávateľom na tretie osoby. Poskytnutím Licencie udeľuje zhotoviteľ
objednávateľovi súhlas najmä na použitie Autorského diela nasledovnými spôsobmi:
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b.

c.

d.

e.

f.

(i) vyhotovenie rozmnoženiny Autorského diela, verejné rozširovanie originálu alebo
rozmnoženiny Autorského diela, verejné rozširovanie Autorského diela
prostredníctvom siete internet alebo iných známych komunikačných sietí
(technológií), (ii) spracovanie, preklad, zmeny a dokončenie Autorského diela, (iii)
spojenie Autorského diela s iným dielom, zaradenie Autorského diela do databázy,
zaradenie Autorského diela do súborného diela, (iv.) verejné vystavenie Autorského
diela, (v.) verejné vykonanie Autorského diela, (vi.) verejný prenos Autorského diela
a (vii.) každé iné použitie Autorského diela, ktoré vyplýva z jeho povahy.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ udeľuje Licencie bezodplatne, t.j. že
zhotoviteľovi nevznikne za poskytnutie Licencie nárok na žiadnu osobitnú odplatu
okrem tej, ktorá mu prislúcha v zmysle čl. IV. bod 1 tejto zmluvy. Objednávateľ nie
je povinný postúpenú Licenciu aj využívať.
Zhotoviteľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe Licenciu na akékoľvek použitie
Autorského diela a ďalej je povinný sám sa zdržať použitia Autorského diela
spôsobom, na ktorý udelil Licenciu.
Objednávateľ je oprávnený poskytnúť tretim
́ osobám sublicenciu, t.j. súhlas s tým,
̌
aby tretie osoby pouzili Autorské dielo v rozsahu Licencie. Objednávateľ je ďalej
oprávnený postúpiť Licenciu zmluvou na tretie osoby s čim
́ zhotoviteľ vopred
vyslovuje súhlas a zaväzuje sa, že takýto súhlas bude daný aj od priṕ adných
subdodávateľov jednotlivých diel; pre tento prípad zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že
nevyžaduje, aby ho objednávateľ o postúpení Licencie na tretie osoby a/alebo o
osobe postupníka informoval. Rovnaké vyhlásenie platí aj s ohľadom na prípadné
diela subdodávateľov zhotoviteľa.
Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že dielo bude zhotovené tak, aby boli riadne
zachované, zabezpečené a vysporiadané akékoľvek autorské práva a iné práva osôb
dotknutých dielom, ako aj všetky iné práva a plnenia podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Všetky body čl. X sa vzťahujú na celkové dielo okrem systému pre správu obsahu
webovej aplikácie, ktorého licenčná zmluva je prílohou čiś lo 2 tejto zmluvy.
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Čl. XI
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa budú
riadiť priś lušnými ustanoveniami Obchodného zákonniḱ a č. 513/1991 Zb. v znení neskoršić h
predpisov.
2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto
zmluve obojstranne riadne podpiś anými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie
neplatné.
3. Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú
zmluvnú stranu o priṕ adnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sid́ la, IČO, DIČ,
IČ pre DPH, oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čiś la účtu, na ktorý majú byť
poukázané platby a iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať v súlade so zásadami dobrých
obchodných vzťahov a voči tretim
́ osobám budú konať tak, aby nepoškodili oprávnené záujmy
̌
partnera podla tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v
súvislosti s plnenim
́ podľa tejto zmluvy a tieto skutočnosti považujú za predmet svojho
obchodného tajomstva so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo v prípade, ak zhotoviteľ poruší
akúkoľvek zo svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy
vykoná v piś omnej forme a zašle ho na adresu zhotoviteľa. V prípade odstúpenia od tejto
Zmluvy Objednávateľom Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny diela nevzniká.
Rozpracované dielo sa stáva vlastnić tvom objednávateľa dňom platnosti odstúpenia od
zmluvy, týmto okamihom dochádza aj k postúpeniu licencie k rozpracovanému dielu na
Objednávateľa.
7. Spory medzi stranami vzniknuté z tejto zmluvy sa strany zaväzujú riešiť predovšetkým cestou
vzájomnej dohody, iba v prípade neúspechu takéhoto spôsobu súdnou cestou.
8. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.
9. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými
stranami.
10. Zmluvné strany si túto zmluvu prečit́ ali a následne ju podpiś ali na znak súhlasu s jej obsahom
a toho, že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu
vôľu.
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Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné priĺ ohy:
 príloha č. 1: Špecifikácia diela
 príloha č. 2: Licenčná zmluva CMS Getweb

V Prešove dňa 17.03.2017

V Prešove dňa 28.03.2017

zhotoviteľ

objednávateľ

..........................................
Smash, s. r. o.
PhDr. Igor Fedorko, PhD. - konateľ

..........................................
Krajská organizácia cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska
Michal Sýkora - predseda KOCR SVS
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