ZMLUVA O DIELO
Č. 06/2016
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
Bank. spojenie:
Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:
SK34 5600 0000 0025 2300 1001
Zapísaná v:
registri Organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Číslo spisu:
25408/2012/3130 SCR
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:

Andrascik s.r.o.
Štefánikova 3874/4
Prešov 080 01
IČO:
45 991 961
DIČ:
2023164891
IČ DPH:
SK2023164891
Bank. spojenie:
Všeobecná úverová banka
Číslo účtu:
SK4302000000002842468258
Zapísaná v:
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,
vložka číslo 23885/P
Štatutárny orgán:
Ing. Ľubomír Roják, konateľ
Zodpovedný zástupca oprávnený k jednaniu vo veciach:
zmluvných:
Ing. Ľubomír Roják
technických:
Ing. Ľubomír Roják
tel.:
+421 904 823 327
E-mail:
lubo@functu.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako zmluvné strany.
1

Preambula
Objednávateľ má záujem obstarať vytvorenie hry (pre mobilné zariadenia) „LEGENDARIUM
2“ zameranej na podporu domáceho cestovného ruchu Prešovského kraja. Účelom uzatvorenia
tejto zmluvy je vytvorenie hry „LEGENDARIUM 2“, ktorá bude podporovať rozvoj domáceho
cestovného ruchu a bude voľne stiahnuteľná užívateľmi v obchodoch Apple App Store a Google
Play Store.
Zhotoviteľ sa prostredníctvom tímu Functu niekoľko rokov venuje výrobe počítačových hier
a hier pre iné mobilné zariadenia a je schopný a oprávnený takúto hru vytvoriť.
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 2“ (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.
3.
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
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 15 400,- EUR (slovom: pätnásťtisícštyristo eur)
za kompletné dielo.
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.
2. 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.
3. Zhotoviteľ vystaví faktúry na úhradu ceny diela nasledovne:
a. prvú faktúru na úhradu prvej časti ceny diela vo výške 7 700,- EUR 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 7 700,- EUR zhotoviteľ vystaví po
riadnom odovzdaní a prevzatí finálneho diela a podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí
diela oboma zmluvnými stranami bez vád.
4. 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.
1.

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. etapu podľa Článku I. tejto zmluvy do 31.3. 2016,
b. II.. etapu podľa Článku I. tejto zmluvy, vrátane celkového odovzdania diela do
15.5.2016.
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 0,03% denne zo sumy 15 400,- € 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.
2.
3.
4.

5.

6.

Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dodané dielo v trvaní 24 mesiacov.
Záručná doba plynie odo dňa protokolárneho odovzdania celého diela objednávateľovi.
Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela bezplatne do 10 pracovných dní po tom, ako mu vady
diela objednávateľ písomne oznámi.
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.
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.
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 3.3.2016

V Prešove, dňa 3.3.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

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

v.r.
………………………………......
Andrascik s.r.o.
Ing. Ľubomír Roják, konateľ

