ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ustanovenia 5 262 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník)
a

LICENCNA ZMLUVA

uzatvorená podľa 5 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z, z.
(Autorský zákon)
(ďalej len .,Zmluva")

v

znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY:

1

.

Zhotovítel':

obchodné meno:

PIKTUS s.r.o.

adresa:

Čsl. armády 305/16
Turčianska Štiavnička 038

51

lČO:

46955071

registrácia:

Okresný súd žilina
Vložka číslo: 58049/L

bankové spojenie:

IBAN: SK6409000000005037000883
SWIFT: GIBASKBX

DIČ:

2023670407

(ďalej len „Zhotovitel'")

2.

Objednávateľ:

obchodné meno:

Rozpočtová organizácia LUKUS

adresa:

UI. Dr.

IČO:

42313902

bankové spojenie:

Herza č. 240/1, 984 01 Lučenec

Prima banka Slovensko a. s.,

IBAN: SK35 5600 0000 0060 5867 3002

(ďalej len

„0bjednávateľ“)

1.

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu „Strany“, alebo
jednotlivo „Strana")

Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávatel'a "lnfopanel 3D virtuálneho sprievodcu
vo výzve z dňa 15.4.2019 (ďalej len ..Objednávka") a
dodat“ Objednávatelovi infopanel v termíne najneskôr do 31.5.2019 (ďalej len ,.Dielo"). pričom za vyhotovenie Diela sa
Objednávatel' zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Odmenu podľa bodu 4.1 Zmluvy.
—

synagógy Lučenec" na základe dohody detailne zadeňnovanej

2.

2.1
sa na

2.2

Práva a povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteí sa zaväzuje postupovať pri vyhotovení Diela v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi
sa dodržať všetky zákonné postupy.

Dielo a zaväzuje

Zhotoviteí je pri vyhotovení Diela povinný zhotoviť Dielo na vlastné nebezpečenstvo. na vlastné náklady, vo
vlastnom mene. na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.
2.3 Zhotovitel' nezodpovedá za škody. ktoré spôsobi konanie Objednávatel'a alebo tretej osoby prítomnej na
pozemku počas zhotovenia Diela.

2.4
2.5

Zhotoviteí sa zaväzuje dodať Dielo v dohodnutej kvalite a v termíne v zmysle Objednávky.

Zhotoviteí je oprávnený Dielo použiť pre účely svojej prezentácie a propagácie v akejkoľvek forme bez
písomného povolenia objednávateľa.

2.6
2.7

Zhotoviteíje oprávnený získané materiály (letecké a pozemné snímky) využívať pre vlastné potreby a projekty.

bez toho. aby boli porušené povinnosti zo
za vzniknuté škody a bude povinný uhradiť

V prípade. ak Zhotoviteľ zruší Objednávku Diela a odstúpi od Zmluvy

strany Objednávateľa, bude Zhotoviteľ niesť plnú
Objednávateíovi prípadnú vzniknutú majetkovú ujmu.

3.

zodpovednosť

Práva a povinnosti Objednávateľa

3.1

Objednávateí sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteíovi súčinnosť potrebnú na zhotovenie Diela. najmä v oblasti
pripravy. definovaní požiadaviek a poskytnutia informácií, ktoré majú byť súčasťou diela.

3.2
3.3

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri sprístupnení priestorov. ktoré sú predmetom skenovania.

Objednávateí' súhlasí so zmenou termínu skenovanie v prípade. ak vo vopred dohodnutý termín nebude podl'a
názoru Zhotoviteľa bezpečný a vhodný pre nepriaznivé počasie a poveternostné podmienky pre výkon zhotovenia diela.
Pri zrušení dohodnutého termínu Zhotovitel' nie je zodpovedný za prípadnú majetkovú. resp. nemajetkovú ujmu
Objednávateíovi. ktorá mu zrušením termínu vznikne.

3.4

v prípade. ak Objednávateľ zruší svoju Objednávku Diela a odstúpi od Zmluvy v deň. kedy sa má uskutočniť
skenovanie. je povinný Zhotoviteíovi zaplatiť storno poplatok vo výške 50 % Odmeny za Dielo. ktorá je definovaná v
bode 4,1 .

3.5

V prípade. ak Objednávateí zruší svoju Objednávku Diela a odstúpi od Zmluvy najneskôr sedem (7) dní pred
tým. ako sa má skenovanie uskutočniť. je povinný Zhotoviteíovi zaplatiť storno poplatok vo výške 10 % Odmeny za
Dielo. ktorá je definovaná v bode 4.1.

4. Odmena za vykonanie diela
Zmluvné strany sa dohodli na cene za zhotovenie Diela vo výške 3500€. (slovom: Tritisícpäťsto Eur) (ďalej len
..Odmena“).

4.

Odmena bude Zhotoviteíovi uhradená Objednávateľom bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa
SK6409000000005037000883 vedený v Slovenskej sporiteľni vo výške uvedenej v bode 4.1 Zmluvy do termínu
splatnosti uvedenej na vystavenej faktúre alebo 14 dní odo dňa odovzdania Diela.

IBAN:

5.

5.1

Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody

Vlastníkom Diela počas jeho zhotovovania je Zhotoviteľ. ktorý znáša nebezpečenstvo škody.

5.2 Odovzdaním Diela prechádza vlastníctvo a nebezpečenstvo škody na zhotovenom Diele na Objednávateía
pričom stále plati bod 2.5 a 2.6 tejto zmluvy.
5.3

Odovzdaním diela sa rozumie prebratie Diela dohodnutým spôsobom a podpísanie
oboma Zmluvnými stranami.

preberacieho protokolu

6. Mlčanlivosť

6.1

Zmluvné strany súhlasia. že všetky informácie a skutočnosti. ktoré získali akýmkoľvek spôsobom o druhej
zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy, avšak nielen v súvislosti s ňou. sa považujú za dôverné
a majú charakter obchodného tajomstva. Zmluvné strany sa zaväzujú taketo informácie a skutočnosti neposkytnúť a
nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť ich na iný účel. ako na plnenie tejto Zmluvy. Za dôverné sa považujú aj
informácie týkajúce sa predmetu zmluvy, ktoré boli získané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.

6.2

Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informácie a skutočnosti. ktoré:

sú verejne prístupné. alebo ktoré sa bez zavinenia zmluvnej strany. ktorá tieto ziskala stanú verejne prístupnými. boli
druhej zmluvnej strane preukázateľne známe pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy. alebo zmluvná strana tieto
získala od tretej strany. ktorá nie je viazaná povinnosťou mlčanlivosti voči strane. ktorej sa takéto informácie týkajú.
alebo sa majú sprístupniť a poskytnúť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. alebo vyžiadania
oprávnených orgánov v rozsahu určenom platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.3

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy berú na vedomie. že ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy z
akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv na povinnosť zachovávať mlčanlivosť. ktorá trvá aj po skončení platnosti a účinností
tejto Zmluvy.

7.

Odstúpenie od zmluvy

7.1
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy za podmienok podl'a bodov 3.4 a 3.5 pokiaľ sa Objednávateľ a
Zhotoviteľ nedohodnú písomnou formou na inej forme odstúpenia od zmluvy. s ktorou obe strany budú súhlasiť.
7.2 Každá Zmluvná strana má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia alebo neplnenia
záväzkov druhej strany uvedených v tejto Zmluve. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje:
nedodanie Diela v dohodnutom termíne uvedenom v Objednávka
neposkytnutie súčinnosti Objednávateľom Zhotoviteľovi. ktorá je potrebná na zhotovenie Diela. najmä v
oblasti prípravy a deňnovaní požiadaviek a informácií
neuhradenie zálohovej faktúry Objednávateľom Zhotoviteľovi pokiaľ jej uhradenie bolo dohodnuté:
nedodržanie dohodnutých postupov oboma stranami nutných k naplneniu podstaty tejto zmluvy.

.
.
.
.

8. Doručovanie

8. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti. výzvy a iné úkony v súvislosti
s touto Zmluvou (ďalej len ..Písomnost“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu sídla druhej
Zmluvne] strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

9. Záverečné

ustanovenia

9.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

9.2
9.3

Túto Zmluvu je možne meniť a dopĺňať iba písomnou dohodou podpísanou oboma Zmluvnými stranami.

Táto Zmluva a právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. najmä Autorským zákonom a Obchodným zákonníkom
v platnom znení.

9.4

V prípade. ak akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy sa stane alebo je neplatným. neúčinným alalebo
nevykonateľným. nieje tým dotknutá platnosť. účinnosť a/ alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy.

9.5

Táto Zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu. Objednávateľ
vyhotovenia a zhotoviteľjedno vyhotovenie.
9.6 Zmluvné strany vyhlasujú. že si Zmluvu pozorne prečítali. jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú
vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu a na znak suhlasu Zmluvu vlastnoručne podpísali.
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Za Zhotovitel'a:

Za Objednávateľa:
V Lučenci, dňa 10.5.2019
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