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Zmluva o dielo a licenčná zmluva 
 
 

 
uzavretá podľa  § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka  v platnom znení a zákona č. 618/2003 Z.z. 

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 

    Bratislavská organizácia cestovného ruchu    ActivIT s.r.o. 
  
 
 
 
 

 
     Číslo u objednávateľa:       Číslo u zhotoviteľa: 
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Zmluva o dielo a licenčná zmluva 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 40 a nasl. Autorského zákona 
medzi 

 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
1) Objednávateľom:  Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

                                      so sídlom Primaciálne nám. 1 
                                      814 99 Bratislava 
zastúpená MUDr. Františkom Stanom, predsedom predstavenstva a   
Mgr. Petrom Petrovičom, členom predstavenstva 
IČO: 42259088 
bankové spojenie  
účet číslo:  
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
a 

 
2) Zhotoviteľom:  ActivIT, s.r.o. 
    Kyjevské námestie 6 
    974 01  Banská Bystrica 
    Slovensko 

v zastúpení:  Ing. Roman Molčany, PhD. 
IČO:   36043532 
IČ DPH:  SK 2020088675 
zapísaný:  obchodný register OS v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka č. 6630/S 
bankové spojenie:   
názov banky:    
IBAN:     
SWIFT:    
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa realizovať a prevádzkovať 
www.bratislavaconventionbureau.com 

2. V rámci  plnenia predmetu Zmluvy v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku budú zhotoviteľom 
vykonané  nasledujúce práce v zmysle prílohy č.1. 

3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezproblémovú prevádzku systému pre predmet zmluvy (2 GB web 
priestor, Linux). 

4. Zhotoviteľ na písomné požiadanie objednávateľa poskytne konzultačnú, poradenskú a realizačnú 
činnosť pri zmenách a rozširovaní projektu podľa požiadaviek objednávateľa, prípadne migráciu dát. 

5. Zhotoviteľ na písomné požiadanie objednávateľa poskytne činnosť pre správu obsahu. 

6. Zhotoviteľ je povinný na písomné požiadenie objednávateľa zabezpečiť rozšírenú SEO 
optimalizáciu. 

7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pravidelnú starostlivosť o webovú prezentáciu, na základe 
písomného požiadania objednávateľa v rozsahu 4 človeko hodín práce. Starostlivosť zahŕňa, drobné 
administratívy, analýzy a programátorské práce mesačne. V prípade nevyčerpania 4 predplatených 
hodín/mesačne, presúvajú sa tieto hodiny do ďalšieho mesiaca, maximálne však do 3 nasledujúcich 
mesiacov.  

 

II. Čas a miesto plnenia 

1. Miestom plnenia predmetu Zmluvy je  www.bratislavaconventionbureau.com. 
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2. Zmluva na využívanie informačného systému objednávateľa sa uzatvára na dobu neurčitú. 

3. Termín plnenia predmetu Zmluvy podľa článku I. Bod 1., 2., 3.,  je do 30 pracovných dní odo dňa 
podpisu zmluvy oboch zmluvných strán. 

4. Termín plnenia predmetu Zmluvy podľa článku I. bod 4., 5.,  6., 7.  na základe písomnej požiadavky 
objednávateľa bude dohodnutý so zhotoviteľom písomne. 

 

III. Cena a platobné podmienky 

Cena 

1. Cena služieb podľa článku I. bod 2 je 4.920 EURO bez DPH  a zahŕňa spracovanie predmetu 
Zmluvy ako aj jeho odovzdanie objednávateľovi.  

2. Cena za predmet Zmluvy v zmysle článku I. bod 3 je 18 EURO bez DPH mesačne, splatná ročne. 

3. Cena za predmet Zmluvy v zmysle článku I. bod 4 je 33 EURO bez DPH za jednu človekohodinu 
prác.  

4. Cena za predmet Zmluvy v zmysle článku I. bod 5 je 23 EURO bez DPH za jednu človekohodinu 
prác.  

5. Cena za predmet Zmluvy v zmysle článku I. bod 6 je 1.180 EURO bez DPH. 

6. Cena za predmet Zmluvy v zmysle článku I. bod 7  je 115 EURO bez DPH, čo obsahuje 4 
predplatené hodiny / mesačne. 

Platobné podmienky 

7. Cena za predmet Zmluvy bude objednávateľom zhotoviteľovi uhradená na základe faktúr 
vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi. 

8. Termíny úhrady za plnenie článku I. bod 2  tejto Zmluvy boli dohodnuté nasledovne: 

� 50 % z ceny a príslušnej DPH do 3 pracovných dní odo dňa podpisu Zmluvy, 

� 50% z ceny a príslušnej DPH do 14 pracovných dní po akceptácii rozsahu diela 
objednávateľom podľa článku VII. bod 3 Zmluvy. 

 

9. Termíny úhrad za plnenie článku I. bod  3.,  tejto zmluvy boli dohodnuté nasledovne:  

100% z cien podľa bodu 2. tohto článku a príslušnej DPH do 14 pracovných dní od podpisu 
Zmluvy. 

10. Termíny úhrad za plnenie článku I. bodu 4., 5.,  tejto zmluvy boli dohodnuté nasledovne: 

100% z cien podľa bodu 3. tohto článku a príslušnej DPH do 14 pracovných dní po dodaní tejto 
časti predmetu Zmluvy zhotoviteľom.  

 

11. Termíny úhrad za plnenie článku I. bod  6.,  tejto zmluvy boli dohodnuté nasledovne:  

� 50 % z ceny a príslušnej DPH do 3 pracovných dní odo dňa podpisu Zmluvy, 

� 50% z ceny a príslušnej DPH do 14 pracovných  dní po akceptácii rozsahu diela 
objednávateľom – dosiahnutie stanovených výsledkov. 

 

12. Termíny úhrad za plnenie článku I. bod  7.,  tejto zmluvy boli dohodnuté nasledovne:  

115 EURO/mesačne  a príslušnej DPH. Táto čiastka bude prvý raz fakturovaná po akceptácii 
diela objednávateľom  podľa článku VII. bod 3 Zmluvy.  Splatnosť mesačných faktúr je do 14 
pracovných dní od ich vystavenia. 

13. Faktúry vystavené zhotoviteľom musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných 
právnych predpisov. V prípade, že faktúra alebo jej prílohy nebudú spĺňať uvedené náležitosti, alebo 
budú obsahovať neúplné, nesprávne alebo objednávateľom namietané údaje, je objednávateľ 
oprávnený vrátiť faktúru v lehote splatnosti zhotoviteľovi a ten je povinný vystaviť novú faktúru 
s novou lehotou splatnosti do 14 pracovných dní od jej vystavenia. . 
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14. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich vystavenia, ak nie je uvedené inak. Úhrada faktúry sa realizuje 
prevodom na bankový účet zhotoviteľa. 

15. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou zhotoviteľom vystavenej faktúry, je objednávateľ 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. Zmluvné strany sa dohodli, že úrok z omeškania objednávateľa nemôže presiahnúť 
sumu za dielo uvedenú v článku  III. bode  1 zmluvy bez DPH.     

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán 

Spolupôsobenie objednávateľa 

1. Plnenie záväzkov zhotoviteľa vyžaduje nasledovné spolupôsobenie objednávateľa: 

2. Aktívne spolupracovať a podľa požiadaviek zhotoviteľa poskytnúť potrebné podklady písomne, alebo 
e-mailom do 3 dní pre riešenie, prípadne inú súčinnosť v tej istej lehote, ak je to však z 
prevádzkových dôvodov objednávateľa potrebné, je nutné zabezpečiť operatívnu súčinnosť. V 
prípade, ak to nie je možné, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom písomne harmonogram splnenia 
požiadaviek. Kontaktnou osobou na strane objednávateľa je : Agáta Mikulová, 
mikulova@bratislava.sk, 0907 980 927. Prípadnú zmenu kontaktnej osoby oznámi objednávateľ 
zhotoviteľovi písomne. 

Povinnosti objednávateľa 

3. Objednávateľ je povinný zachovať obchodné tajomstvo vo veciach týkajúcich sa všetkých 
skutočností obchodnej, výrobnej a technickej povahy súvisiacich so zhotoviteľom a predmetom tejto 
Zmluvy. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje najmä: 
 
a) Nerozširovať žiadnu časť projektu ďalším užívateľom na ďalšie počítačové 

systémy v rozpore s touto zmluvou, zabezpečiť projekt pred jeho zneužitím  svojimi 
zamestnancami. 

b) Bez zbytočného odkladu písomne (faxom, alebo mailom ), oznámiť skryté závady 
softwaru zhotoviteľovi. Za skryté závady budú považované také, ktoré pri preberaní 
dodávky neboli okamžite zistené, alebo preukázané. 

 Povinnosti zhotoviteľa 

5. Zhotoviteľ je povinný najmä: 
 

a) Vykonať predmet Zmluvy riadne, včas a s odbornou starostlivosťou. Kontaktnou osobou 
na strane zhotoviteľa  je : Peter Lovič, plovic@activit.sk, 0905318338. Prípadnú zmenu 
kontaktnej osoby oznámi zhotoviteľ objednávateľovi písomne.  

b) Zhotoviteľ je povinný zachovať obchodné tajomstvo vo veciach týkajúcich sa všetkých 
skutočností obchodnej, výrobnej a technickej povahy súvisiacich predmetom tejto 
Zmluvy. 

c) Spolupôsobiť pri tvorbe funkčných špecifikácií a zmenovom konaní. 

d) V prípade, že sa vyskytnú vady predmetu Zmluvy najneskôr do 24 hodín h po tom, čo 
mu bola doručená písomná reklamácia, potvrdiť jej príjem objednávateľovi, v tomto 
termíne začať s odstraňovaním vád a tieto odstrániť do 2 pracovných dní od zaslania 
písomnej reklamácie. Objednávateľ a zhotoviteľa sa dohodli, že postačuje doručenie 
písomnej reklamácie mailom na hotline@activit.sk. 

 
 

V. Dodacie, technické a preberacie podmienky 

1. Individuálne vyskúšanie je  súčasťou plnenia predmetu Zmluvy zhotoviteľom. 

2. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením predmetu tejto Zmluvy podľa 
článku I. Zmluvy, v termínoch podľa článku II. Zmluvy, ako aj prípade omeškania zhotoviteľa 
s odstraňovaním objednávateľom uplatnených vád predmetu Zmluvy je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela podľa článku III bod 1 
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za každý začatý deň omeškania a za každú porušenú povinnosť samostatne. Povinnosť 
bude finančne vyčíslená. 

 VI. Ostatné dojednania 

1. Zmeny v špecifikácii predmetu Zmluvy na úrovni aplikačnej funkčnosti počas doby dodávky 
je zhotoviteľ zo strany objednávateľa povinný akceptovať do 1 týždňa od podpisu Zmluvy. Po 
tomto termíne budú požadované zmeny zo strany objednávateľa realizované na základe 
predmetu Zmluvy podľa dohody zmluvných strán.  

2. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznamovať všetky skutočnosti ovplyvňujúce 
plnenie predmetu Zmluvy po stránke obsahovej aj termínovej a v nadväznosti na to 
podmienky uzatvárania dohôd o zmenách v riešení a termínoch.  

3. Omeškanie v lehotách pre spolupôsobenie objednávateľa má za následok predĺženie 
termínov voči harmonogramu o dobu omeškania.  

4. Akceptácia diela podľa článku I. bodu 2 ako aj  článku I. bodu 6 tejto Zmluvy môže 
prebehnúť aj emailovým potvrdením zo strany objednávateľa. 

5. V prípade podstatného porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedených v tejto 
zmluve, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Za podstatné porušenie zmluvy 
sa považuje omeškanie zhotoviteľa s porušením ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti o viac ako 
10 pracovných dní. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 
Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy v prípade ktoréhokoľvek porušenia odstúpiť 
vcelku alebo čiastočne, a to vo vzťahu k tým častiam zmluvy, s ktorými zhotoviteľ je 
v omeškaní. 

6. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Účinky 
odstúpenia nastávajú po 15 dňoch  od jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

7. V prípade, ak dôjde k udalostiam, ktoré nie je možné v dobe podpisu tejto Zmluvy predvídať 
a ktoré spôsobia zhotoviteľovi prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je zhotoviteľ 
oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa primerane predĺžiť dobu plnenia o dobu, 
počas ktorej táto prekážka trvala a o primeranú dobu, potrebnú na rozbeh svojej činnosti. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť predstavujú udalosti, ktoré zhotoviteľ pri vyvinutí 
maximálnej starostlivosti, ktorú po ňom možno požadovať, nemôže odvrátiť, napr. vojnový 
konflikt, živelné pohromy, menové, obchodné, politické príp. iné opatrenia štátu a podobné 
udalosti vyššej moci, ktoré narušia plnenie zmluvných povinností zhotoviteľa.  

8. Záväzky a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmeny z titulu organizačných, kompetenčných a 
technologických úprav v organizácii objednávateľa počas plnenia predmetu Zmluvy budú 
zohľadnené formou dodatkov k Zmluve.  

10. V prípade neukončenia predmetu Zmluvy v dôsledku zavinenia objednávateľa sa 
objednávateľ zaväzuje namiesto odmeny uhradiť všetky preukázateľne vynaložené náklady, 
ktoré zhotoviteľovi vznikli počas rozpracovanosti dodávky (napr. dopravné náklady, náklady 
na projektovú a vývojovú činnosť, montážne a inštalačné práce, materiálové náklady a pod.) 
Tieto náklady však musia byť nižšie, ako je cena diela bez DPH uvedená v článku III bod 1 
tejto Zmluvy.  

11. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať. Výpovedná 
lehota zo strany objednávateľa je 3 mesiace, začína plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca 
po doručení výpovede zhotoviteľovi. Výpovedná lehota zo strany zhotoviteľa je 12 mesiacov, 
začína plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede objednávateľovi.     

 
VII. Záruky a servis 

Zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ je povinný v záručnej dobe odstrániť všetky vady, ktoré sa týkajú nesprávnej 
funkcie odovzdaného predmetu zmluvy na vlastné náklady, a to bez zbytočného odkladu 
najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia objednávateľom. 



 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu Strana: 6 ActivIT, s.r.o. 
 (celkom: 6)  

 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za správnosť aplikácie, ktorá bola upravovaná objednávateľom na 
úrovni kódov servera.   

Záručné podmienky 

3. Záručná doba na predmet Zmluvy je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom 
akceptácie diela objednávateľom. Objednávateľ písomne potvrdí akceptáciu diela 
zhotoviteľovi uvedeného v článku I. bod 2. Postačuje písomné potvrdenie e-mailom. 

4. Zhotoviteľ sa zaručuje poskytovať platený pozáručný servis po dobu min. 5 rokov od 
skončenia uvedenej záručnej doby. 

 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa vyhotovuje písomne. Akékoľvek zmeny, alebo doplnky k nej je možné 
 uskutočniť len vo forme písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
 Každá zmluvná strana podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie jej patriacich rovnopisov. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že výšky zmluvných pokút dojednaných podľa tejto zmluvy 
 považujú za obvyklú a primeranú povahe zabezpečovanej povinnosti. Uplatnením nároku na 
 zmluvnú pokutu ani jej zaplatením nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Zmluvná pokuta 
 sa nezapočítava na náhradu škody. 

4. Účastníci prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane odkazov na právne normy 
 porozumeli a na znak súhlasu túto podpisujú ako prejav slobodnej, vážnej a určitej vôle.  

5. Účastníci vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, a že 
im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká 
okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe 
tohto vyhlásenia.  

6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 

V Bratislave, dňa 04.02.2013    V Banskej Bystrici, dňa 04.02.2013 

   

 

..........................................................       ................................................. 

         objednávateľ                 zhotoviteľ 
                 Ing. Roman Molčany, PhD. 

MUDr. František Stano,  
predseda predstavenstva  
 
Mgr. Peter Petrovič, 
člen predstavenstva 


