
 

ZMLUVA O DIELO  
č. 24/2020JEL 

 
uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
 

Čl. I.   

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.            Objednávateľ:     Obec Jelka 

Sídlo:     Obecný úrad, Mierová 595/17, 925 23 Jelka 

Zastúpené:      Ing. Gabriel Kiš – starosta obce 

IČO:     00 306 011 

DIČ:     2021006691 

               Telefón:                                    031/7876132 

               Email:                                       obecjelka@stonline.sk 

                

               ( ďalej „objednávateľ“) 

 

2.             Zhotoviteľ:                                           MAXNETWORK, s.r.o.   

                Adresa sídla:                                         Kpt. Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany 

                Štatutárny zástupca:                           Zoltán Tóth, konateľ spoločnosti            

        IČO:                                                    36 250 481 

        DIČ:                                                        2020192009 

                IČ DPH:                                                  SK2020192009 

                Zapís v ORSR:                                       Obch. register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 13640/T 

        Bankové spojenie:                               Slovenská sporiteľňa, a.s.          

        Číslo účtu IBAN:                                   SK26 0900 0000 0001 7630 8287 

   Telefón:                                                 031/23 00 501  

                E-mail:                                                   obchod@maxnetwork.sk 

                    

   ( ďalej „zhotoviteľ“) 

 

Čl. II.   

PREDMET ZMLUVY 

  

1. Objednávateľ  na obstaranie predmetu tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluvy “) použil postup verejného 

obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona  č. 343/2015 o verejnom obstarávaní  a  o  

zmene  a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“). Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy  je cenová ponuka úspešného uchádzača v 

predmetnom verejnom obstarávaní a výzva na predkladanie ponúk pre zákazku podľa § 117 platného  

zákona  č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

 

 

inka
Textový rámček



2. Predmetom tejto zmluvy je povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo „WiFi4EU Podpora internetového 

pripojenia v miestnych spoločenstvách v obci Jelka“ a  povinnosť objednávateľa prevziať riadne zhotovené 

dielo a  zaplatiť objednávateľovi cenu diela,   za podmienok stanovených v  tejto zmluve.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa Čl. IV tejto zmluvy. O 

priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v  závere ktorej 

objednávateľ výslovne uvedie, či dielo preberá, alebo nepreberá s uvedením presných dôvodov odmietnutia 

prebratia diela.  

4. Predmet diela je daný opisom predmetu zákazky a cenovým návrhom plnenia predmetu zmluvy predložený 

Zhotoviteľom, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy, a to na základe výsledku verejného obstarávania. 

Predmetom zmluvy je dodanie tovaru a jeho montáže, kabeláže a osadenia, otestovania funkčnosti 

a odovzdania do plnohodnotnej prevádzky vrátane nákladov na dopravu, súvisiacich  s dodaním a 

zhotovením diela. Dielo musí byť zhotovené v  súlade s  technických riešením  v  konkrétnych podmienkach 

objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo v rozsahu všetkých dodávok, ktoré sú potrebné na 

riadne zhotovenie diela.  

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

Čl. III. 

TERMÍNY PLNENIA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v účinnej spolupráci s objednávateľom zrealizuje predmet plnenia stanovený v 

rozsahu podľa bodov Čl. II tejto zmluvy.  

 

2. Harmonogram realizácie diela  zahŕňa 1 etapu, ktorá je stanovená nasledovne: 

a)  začiatok realizácie diela je deň po dni účinnosti tejto zmluvy, 

 

b) ukončenie realizácie diela je do 30.06.2020. 
 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za oneskorenie a posun termínu, ktorý bol spôsobený preukázateľne oneskoreným 

spolupôsobením objednávateľa.  

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie cenu, podľa 

podmienok stanovených v  tejto zmluve.  

 

5. Termín etapy uvedený v bode 2. tohto Čl. III. zmluvy nie je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán, a to iba v  odôvodnených prípadoch, o ktorých je zhotoviteľ povinný informovať 

objednávateľa bezodkladne s uvedením týchto dôvodov. 

 

6. Všetky náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním termínu stanoveného v  tejto zmluve z  dôvodov, 

ktoré nie sú na strane objednávateľa, nemožno vyúčtovať objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene 

diela. 

 

 



Čl. IV. 

CENA PREDMETU PLNENIA 

 
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v požadovanom rozsahu podľa Čl. II. tejto zmluvy je stanovená na 

základe výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a je stanovená v zmysle prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy.  

Cena diela spolu EUR bez DPH:    12.470,00 EUR  

 DPH v zmysle platnej legislatívy:  2.494,00 EUR 

Cena diela spolu EUR vrátane DPH:  14.964,00 EUR 

2. K zmene ceny môže dôjsť po vzájomnej dohode zmluvných strán, ktoré musia byť riadne a včas 

zdokumentované a predložené objednávateľovi v čase realizácie diela: 

a) v prípade zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, 

       b) v prípade rozšírenia predmetu zmluvy, ak sa vyskytli v priebehu realizácie diela a nebolo možné              s  

nimi uvažovať pred začatím realizácie,    

      c) pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom. 

3. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 

Čl. V. 

PODMIENKY PRE  VYKONANIE DIELA , FAKTURÁCIU A PLATBU 

 
1. Objednávateľ zodpovedá v miere, akú možno od neho spravodlivo požadovať za to, že riadny priebeh 

realizácie diela zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.  

2. Objednávateľ nie  je  zodpovedný  za  škodu,  ktorú  spôsobí  alebo  utrpí  Zhotoviteľ, ani za škodu spôsobenú 

tretím stranám, počas vykonávania diela alebo v dôsledku vykonávania diela. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú neodborným vykonávaním diela alebo ak dielo nebolo 

vykonávané  v súlade s touto zmluvou okrem prípadov vyššej moci.  

4. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní  a 

prevzatí budú uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia užívaniu diela. Tieto zjavné 

vady musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

Objednávateľovi vzniká povinnosť na úhradu faktúry až po odstránení všetkých vád.  

 

 



5. Vadou sa rozumie odchýlka v  kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou  a všeobecne 

záväznými technickými normami a predpismi, ako aj neodôvodnená alebo neodôvodniteľná nefunkčnosť 

diela alebo ktorejkoľvek jeho časti. Za vadu diela sa vzhľadom na jeho charakter a význam pre objednávateľa 

považujú aj estetické nedostatky a poškodenia použitých materiálov a pochybenia pri ich zabudovávaní 

spôsobujúce estetické vady.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v najvyššej možnej kvalite a berie na vedomie rozsah investície 

objednávateľa a  záujem na najvyššej možnej kvalite vyhotovenia.  

7. Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu realizácie diela, pokiaľ zistí porušenie povinností 

zhotoviteľa pri realizácií diela, je oprávnený realizáciu diela zastaviť, alebo ju obmedziť.  V  prípade zistenia 

nesprávnych postupov, alebo použitia nesprávnych alebo nevhodných materiálov, alebo materiálov 

nezodpovedajúcich ponúknutého tovaru, je zhotoviteľ povinný tieto porušenia či nesprávne postupy diela 

odstraňovať priebežne, už počas realizácie diela.  

8. Podkladom pre fakturáciu za predmet tejto zmluvy bude odovzdanie diela objednávateľovi v zmysle etapy 

podľa harmonogramu vykonania diela. Po protokolárnom odovzdaní a  prevzatí diela, môže zhotoviteľ 

vystaviť faktúru.  

9. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavky za predmet tejto zmluvy.  

10. Objednávateľ zaplatí cenu za riadne zhotovené dielo na základe odsúhlasenej faktúry zhotoviteľa až  po 

podpísaní preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.  

11. Za odovzdanie diela sa považuje deň podpisu preberacieho protokolu medzi objednávateľom 

a zhotoviteľom. Konštatovanie objednávateľa, obsiahnuté v preberacom protokole, že dielo nemá zjavné 

vady, resp. že sa vady neprejavili, nemožno považovať za akékoľvek vzdanie sa práv objednávateľa z vád 

diela. V prípade, že na základe preberacieho protokolu boli spísané nedostatky, vzniká objednávateľovi 

povinnosť uhradiť faktúru až po kompletnom odstránení nedostatkov zo strany zhotoviteľa. 

12. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa v zmysle príslušných ustanovení zákona  č. 

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že doručená faktúra 

nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru 

zhotoviteľovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry 

po jej opätovnom doručení objednávateľovi. 

13. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa, uvedený v bode 2  Čl. I. tejto 

zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia objednávateľovi.  

14. Za zaplatenie sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa. 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. VI. 

ZMLUVNÉ POKUTY 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za každý deň 

omeškania plnenia predmetu zmluvy, v  prípade nedodržania stanoveného  termínu odovzdania diela 

zhotoviteľom. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry  za 

každý deň omeškania úhrady faktúry. 

3. V prípade, že dôjde k zrušeniu tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, objednávateľ uhradí náklady 

zhotoviteľa na rozpracovanom predmete plnenia zmluvy vo výške vzájomne stanoveného rozsahu. 

Čl. VII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa špecifikácie stanovenej vo výzve  na 

predkladanie ponúk – v opise predmetu zákazky, v požadovanej kvalite a prevedení podľa podmienok 

zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti stanovené v tejto zmluve  v  súlade s technickými 

normami, právnymi predpismi, resp. iným právnym predpisom Slovenskej republiky v čase dodania 

predmetu tejto zmluvy, inak vlastnosti obvyklé, s kvalitou nezníženou v žiadnom z možných kritérií, s 

výnimkou primeraného a štandardného opotrebenia, ktoré možno rozumne očakávať. 

2. Záručná doba na realizáciu je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prebratia diela 

objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa 

odovzdaním zhotoveného diela a jeho prevzatím. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia z tejto zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi, ako aj za vady po odovzdaní diela, ktoré súvisia s porušením jeho zmluvných povinností, 

resp. povinností vyplývajúcich pre neho z príslušných predpisov.  

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby podľa bodu 2 Čl. VII tejto zmluvy 

má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá 

zhotoviteľ. 

5. Pre prípad vady predmetu plnenia tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezplatné 

odstránenie vady v dohodnutej lehote po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať prípadné vady diela do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej 

reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 7 

pracovných dní. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. V prípade, že vzniknú vady, ktoré 

znemožnia alebo obmedzia užívanie diela je zhotoviteľ povinný začať s výkonom záručnej opravy do 24 

hodín od jej nahlásenia. 

 

 



7. Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po 

zistení vady, v písomnej forme osobne do rúk zhotoviteľa alebo ju odovzdá na poštovú prepravu. Ak sa 

preukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, alebo je síce vada odstrániteľná, ale už bola raz ako 

vada odstraňovaná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať a namontovať náhradný predmet plnenia.  

8. Za nedostatok sa nepovažuje zmena noriem, predpisov a cien po dodaní diela. 

9. Objednávateľ zodpovedá za to, že podklady a doklady, ktoré zhotoviteľovi odovzdal alebo odovzdá,  sú bez 

vád a neporušujú najmä práva tretích osôb. 

Čl. VIII. 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

 
1. Túto zmluvu je možné meniť, resp. dopĺňať len na základe obojstranne potvrdených písomných dodatkov. 

K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote  do 7 pracovných dní od 

doručenia dodatku druhej strane.  

2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude 

riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných 

strán. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave realizácii diela a navrhovanej koncepcii riešenia, 

ak relevantné. 

3. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom, poskytne 

na vyzvanie spoluprácu pri zabezpečovaní podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení 

a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne 

zhotoviteľovi najneskôr do 7 pracovných dní od jeho vyžiadania.  

4. Zmluva je uzavretá podpísaním obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom. 

5. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy okamžitou výpoveďou, alebo okamžitým odstúpením 

od zmluvy z dôvodu porušenia niektorých z podstatných ustanovení tejto zmluvy, alebo závažného 

porušenia zmluvných ustanovení a to ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

6. Za podstatné porušenia tejto zmluvy sa bude považovať : 

a)   meškanie odovzdania predmetu diela o viac ako 10 pracovných dní, 

b) nevykonanie odstránenia nedostatkov vzniknutých na predmete diela v prípade reklamácie do 5  

pracovných dní od jej doručenia zhotoviteľovi. 

7. Ostatné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa primerane spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

  

 

  

 



Čl. IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Táto zmluva je vypracovaná v  4 rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia dva rovnopisy. 

2. Predmetná zmluva, vrátane jej prílohy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej 

podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3. Zhotoviteľ  súhlasí  so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácii v zmysle zákona   č. 211/2000 

Z.z. o slobode informácii, nakoľko je Objednávateľ verejný obstarávateľ a  je povinný zverejňovať 

informácie, ktorých predmet je financovaný z verejných financií. Tento súhlas udeľuje               v zmluve bez 

akýchkoľvek výhrad a časových obmedzení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok X. 

OSOBITNÉ DOJEDNANIA VYPLÝVAJÚCE Z POVAHY ZDROJA FINANCOVANIA  

Z FONDOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 

 

1. Zhotoviteľ a  Objednávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou predmetu zmluvy  

a poskytnúť súčinnosť  pri výkone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu a  to 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej dohody o poskytnutí grantu a poskytnúť týmto orgánom 

riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone 

kontroly neprináleží Zhotoviteľovi žiadna odplata, náhrada ani iné plnenie. 

 

2. Zhotoviteľ je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia predmetu zmluvy na základe 

požiadavky Objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať podpornú 

dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon 

kontroly podľa tohto bodu zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním 

realizácie dodávky predmetu zmluvy je oprávnený požadovať tieto podklady aj Objednávateľ. 

 

3. Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany Zhotoviteľa 

sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy. V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, 

neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov zo strany Zhotoviteľa, je povinný Zhotoviteľ 

túto škodu nahradiť v plnej miere.  

 

4. Agentúra,  Komisia,  Európsky  úrad  pre  boj  proti podvodom  (OLAF) a  Európsky  dvor  audítorov  (EDA)  sú 

oprávnení  vykonávať  svoje právomoci aj voči Zhotoviteľovi. 

 

5. Zhotoviteľ nemá podľa  dohody  o grante  žiadnu právomoc voči agentúre. 

 

6. Kontroly,  audity  alebo  hodnotenia  vykonáva  Komisia  alebo  agentúra  buď  priamo prostredníctvom  

vlastných  útvarov,  alebo  prostredníctvom  iného  externého  orgánu oprávneného konať v jej mene. 

 

7. Predmet zmluvy bude financovaný z  programu „WiFi4EU  Podpora  internetového  pripojenia  v  miestnych  

spoločenstvách“ pričom podmienkou financovania sú podmienky, ktoré sa Objednávateľ zaviazal 

v Dohodou o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE)-WiFi4EU, dodržať a túto povinnosť 

prenáša na Zhotoviteľa a ten sa ich podpisom tejto zmluvy o dielo zaväzuje taktiež dodržať v zmysle 

nasledovných bodov: 

 

A.  

ČLÁNOK II.3 DOHODY O GRANTE – ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU  

II.3.1  Agentúra  nie  je  zodpovedná  za  škodu,  ktorú  spôsobí  alebo  utrpí  ktorýkoľvek z príjemcov, ani za 

škodu spôsobenú tretím stranám, počas vykonávania akcie alebo v dôsledku jej vykonávania. 

II.3.2  Okrem prípadov vyššej moci príjemcovia nahradia všetky škody spôsobené agentúre v dôsledku 

vykonávania  akcie  alebo  z  toho  dôvodu,  že  akcia  nebola  vykonávaná  v plnom súlade s dohodou. 

 

 

 

 

 



B.  

ČLÁNOK II.4 – KONFLIKT ZÁUJMOV 

II.4.1  Príjemcovia  prijmú  všetky  potrebné  opatrenia,  aby  zabránili  situácii,  v  ktorej  je nestranné               a 

objektívne  vykonávanie  dohody  ohrozené  v dôsledku  ekonomických záujmov, politickej alebo národnej 

spriaznenosti, rodinného či citového života alebo akýchkoľvek iných spoločných záujmov s agentúrou alebo 

akoukoľvek treťou stranou v súvislosti s predmetom dohody („konflikt záujmov“). 

II.4.2  Každá  situácia,  ktorá  predstavuje  konflikt  záujmov  alebo  by  mohla  k nemu  viesť počas  vykonávania  

dohody,  sa  bezodkladne  písomne  oznámi  agentúre.  Príjemcovia bezodkladne prijmú všetky opatrenia 

potrebné na nápravu takejto situácie. Agentúra si  vyhradzuje  právo  overiť,  či sú  prijaté  opatrenia  

primerané  a môže  vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v stanovenej lehote. 

 

C.  

ČLÁNOK II.5 – DÔVERNOSŤ 

II.5.1  Agentúra  a  príjemcovia  zachovávajú  dôverný  charakter  všetkých  informácií  

a dokumentov  v akejkoľvek  forme,  oznámených  písomne  alebo  ústne  v  súvislosti s vykonávaním dohody  

a písomne označených ako dôverné. Nezahŕňajú  informácie, ktoré sú verejne dostupné. 

II.5.2 Agentúra a príjemcovia nepoužijú dôverné informácie a dokumenty z dôvodu iného ako je  plnenie  ich  

povinností  podľa  dohody,  pokiaľ  sa  s  druhou  stranou  písomne nedohodli inak. 

II.5.3 Povinnosť stanovená v článkoch  II.5.1 a II.5.2 je záväzná pre agentúru  a príjemcov počas vykonávania 

dohody a počas obdobia piatich rokov od dátumu platby zostatku, okrem prípadov, keď: 

a)  dotknutá  strana  súhlasí  s  oslobodením  druhej  strany  od  povinnosti  zachovať dôvernosť skôr; 

b) dôverné  informácie  alebo  dokumenty  sa  zverejnia  iným  spôsobom,  ktorý nepredstavuje porušenie 

povinnosti zachovať dôvernosť; 

c) sprístupnenie  dôverných  informácií  alebo  dokumentov  sa  vyžaduje  na  základe právnych predpisov. 

 

D.  

ČLÁNOK  II.8  –  EXISTUJÚCE  PRÁVA  A  VLASTNÍCTVO  A  VYUŽÍVANIE 

VÝSLEDKOV  (VRÁTANE  PRÁV  DUŠEVNÉHO  A  PRIEMYSELNÉHO 

VLASTNÍCTVA) 

II.8.1  Vlastníctvo výsledkov zo strany príjemcov 

Ak  sa  v  dohode  nestanovuje  inak,  vlastníctvo  výsledkov  akcie  a  súvisiacich  správ  a  iných dokumentov 

vrátane práv priemyselného a duševného vlastníctva prináleží príjemcom. 

II.8.2  Existujúce práva 

Existujúci  materiál  sú  akékoľvek  materiály,  dokument,  technológia  alebo  odborné  znalosti, ktoré  

existovali  už  pred  tým,  ako  ich  príjemca  použil  na  produkciu  výsledku  v  rámci vykonávania  akcie.  

Existujúce  právo  je  akékoľvek  právo  duševného  a  priemyselného vlastníctva týkajúce sa existujúceho 

materiálu; môže ísť o vlastnícke právo, licenčné právo a/alebo užívacie právo patriace príjemcovi alebo 

akejkoľvek inej tretej strane. 

Ak agentúra zašle príjemcom písomnú žiadosť a uvedie v nej, ktoré výsledky má v úmysle  

použiť, príjemca musí: 

a)  zostaviť zoznam všetkých existujúcich práv obsiahnutých v týchto výsledkoch a 

b)  poskytnúť tento zoznam agentúre najneskôr spolu so žiadosťou o platbu zostatku. 

 

 

Príjemcovia  zabezpečia,  aby  oni  alebo k nim  pridružené  subjekty  mali  všetky  práva   na využívanie 

existujúcich práv počas vykonávania dohody. 



II.8.3  Právo využívať výsledky a existujúce práva zo strany agentúry 

Príjemcovia udeľujú agentúre tieto práva na využívanie výsledkov akcie: 

a)  využitie na vlastné účely, a najmä na sprístupnenie osobám pracujúcim pre agentúru, inštitúcie Únie, iné 

agentúry Únie a orgány a inštitúciám členských štátov, ako aj práva na kopírovanie a reprodukovanie celku 

alebo časti a v neobmedzenom počte kópií; 

b) reprodukcia:  právo  udeliť  súhlas  na  priame  alebo  nepriame,  dočasné  alebo  trvalé reprodukovanie  

výsledkov  akýmkoľvek  spôsobom  (mechanickým,  digitálnym  alebo iným) a v akejkoľvek forme, vcelku alebo 

sčasti; 

c) informovanie  verejnosti:  právo  povoliť  akékoľvek  zverejnenie,  predstavenie  alebo oznámenie 

adresované verejnosti drôtovými alebo bezdrôtovými prostriedkami vrátane sprístupňovania  výsledkov  

verejnosti  tak,  aby  k  nim  mala  prístup  z  miesta  a  v  čase, ktoré si sama zvolí; toto právo zahŕňa takisto 

komunikáciu a vysielanie prostredníctvom káblového alebo satelitného prenosu; 

d) šírenie:  právo  povoliť  akúkoľvek  formu  verejného  šírenia  výsledkov  alebo  kópií výsledkov; 

e) úprava: právo upraviť výsledky; 

f)  preklad; 

g) právo  uchovávať  a  archivovať  výsledky  v  súlade  s  predpismi  o  správe  dokumentov, ktoré  sa vzťahujú 

na agentúru, vrátane  digitalizácie alebo konverzie formátu na účely uchovávania alebo nového použitia; 

h) ak majú výsledky podobu dokumentov, právo povoliť opakované použitie dokumentov v  súlade                 s  

rozhodnutím  Komisie  2011/833/EÚ  z  12.  decembra  2011  o  opakovanom použití  dokumentov  Komisie,  

pokiaľ  je  uvedené  rozhodnutie  uplatniteľné  a  pokiaľ príslušné  dokumenty  patria do  rozsahu  jeho  

pôsobnosti  a  netvoria  výnimku  v  rámci žiadneho  z  jeho  ustanovení.  Na  účely  tohto ustanovenia majú 

pojmy „opakované použitie“ a „dokument“ význam, ktorý im určuje rozhodnutie 2011/833/EÚ.  

Ďalšie práva využívania zo strany agentúry sa môžu stanoviť v osobitných podmienkach.  

Príjemcovia  zaručujú,  že  agentúra  má  právo  využívať  všetky  existujúce  práva,  ktoré  boli zahrnuté do 

výsledkov akcie. V prípade,  že sa v osobitných podmienkach nestanovuje inak,  tieto existujúce práva sa 

využívajú na rovnaké účely a za rovnakých podmienok ako práva, ktoré sa vzťahujú na využívanie výsledkov 

akcie.  

Informácia o vlastníkovi autorských práv sa uvádza v prípade, že agentúra uverejní výsledky. Informácia o 

autorských právach sa uvádza takto: „©  –  [rok]  –  [meno vlastníka autorských práv]. Všetky práva vyhradené. 

Licencia udelená Výkonnej agentúre pre inovácie a siete za stanovených podmienok“. 

Ak  príjemcovia  udelia  agentúre  práva  na  používanie,  nemá  to  vplyv  na  ich  povinnosť zachovávať 

dôvernosť podľa článku II.5 ani na povinnosť príjemcov podľa článku II.1 

 

Príloha č. 1 tejto zmluvy: Návrh na plnenie kritéria  na predmet zmluvy úspešného uchádzača  

 

 

    V Jelke, dňa: 16.04.2020                                                  

          

           Objednávateľ :                                                                    Zhotoviteľ :   

 

 

 

 

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

                 Ing. Gabriel Kiš                                                                                                      Zoltán Tóth 
              Starosta obce Jelka                                                                                     konateľ, MAXNETWORK, s.r.o. 




