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ZMLUVA NA VYTVORENIE DIELA A POSKYTNUTIE VÝHRADNEJ LICENCIE NA JEHO 

POUŽITIE č. ZoD2020/340 

v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona                  

    č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len “Zmluva”) 

uzatvorená medzi 

Objednávateľom:   Nadácia Pontis 

Sídlo:    Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 

IČO:     31784828 

DIČ:    2021531512 

IČDPH:                    SK2021531512 

Zastúpená:    Martina Kolesárová, štatutárny zástupca 

Register:                  Ministerstvo vnútra SR dňa 27.10.1997, reg. číslo 203/Na - 96/463 

IBAN:                      SK34 0200 0000 0029 1109 4756 

BIC:                       SUBASKBX 

Kontaktná osoba, kontaktné údaje: Andrea Lelovics,  

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľom: Silberstein & Polačková, s.r.o.    

Sídlo:    Námestie SNP 3, Rajec 015 01 

IČO:   50666347  

DIČ:      2120415605 

IČDPH:   nie je platcom DPH 

Zastúpený:   Zuzana Polačková 

Register:   OR SR Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro 

Kontaktná osoba, kontaktné údaje: Zuzana Polačková e-mail:  

IBAN:               

BIC:     

(ďalej len „Dodávateľ“) 

za týchto podmienok: 

PREAMBULA 

Predmet zmluvy je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci 

programu spolupráce Interreg Stredná Európa v rámci cieľa Európska územná spolupráca (EÚS), 

ktorý podporuje regionálnu spoluprácu medzi stredoeurópskymi krajinami počas programového 

obdobia 2014-2020. Táto zmluva sa uzatvára na účely implementácie projektu “Growing 

a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of 

Central Europe“ (číslo zmluvy: CE 1040, akronym projektu: Social(i)Makers). 

 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1.1 Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že pre Objednávateľa samostatnou tvorivou 

činnosťou zhotoví a dodá na mieru dielo „Prieskum ekosystému sociálnych inovácií  

na Slovensku“ (ďalej len Dielo) v súlade so špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 a 2 

tejto Zmluvy riadne, v dojednanom termíne, na základe záväznej objednávky a za 

dohodnutých podmienok v zmysle tejto zmluvy. 

1.2 Predmetom zmluvy je aj udelenie súhlasu (licencie) na používanie a šírenie Diela a iných 

oprávnení Objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve. Dielo po jeho 

vytvorení bude autorským dielom.  

1.3 Dielo sa na účely tejto zmluvy považuje za vytvorené v okamihu, kedy je po prvýkrát 

vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami a zachytené na akomkoľvek hmotnom nosiči. 
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1.4 Licenciou sa na účely tejto Zmluvy rozumie súhlas Dodávateľa udelený Objednávateľovi na 

použitie Diela a oprávnenie Objednávateľa Dielo používať v rozsahu a za podmienok ďalej 

upravených v tejto Zmluve. 

1.5 Táto zmluva sa uzatvára v súlade s § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní. Dodávateľ dodá dielo v zmysle predloženej Cenovej ponuky, podľa podmienok 

určených v rámci prieskumu trhu za účelom určenia PHZ a súčasne realizácie zákazky. 

Predmet zmluvy musí byť dodaný v koncíznosti s predmetom prieskumu trhu a ak sú v nej 

stanovené povinnosti pre dodávateľa, majú právnu záväznosť tak, akoby boli uvedené 

priamo v tejto Zmluve. 

 

Článok 2 

Práva a záväzky zmluvných strán pri vytvorení diela 

2.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo vytvorí osobne v súlade s požiadavkami a pripomienkami 

Objednávateľa, s ktorými bol a bude dodávateľ oboznámený pred vytvorením diela. 

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť, najmä poskytnúť mu 

relevantné inštrukcie a informácie k vytvoreniu diela.  

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať Dielo s odbornou starostlivosťou, v požadovanej kvalite  

a v súlade so záujmami objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje do Diela zapracovať prípadné 

pripomienky Objednávateľa, ak takéto v priebehu preberania diela budú zo strany 

objednávateľa vznesené. Dielo musí byť zhotovené v súlade s technickými normami, 

právnymi predpismi a bez vád a nedostatkov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody 

alebo inej ujmy na strane objednávateľa alebo tretej osoby. 

2.3 Lehota plnenia predmetu Zmluvy a odovzdania a prevzatia Diela vrátane prípadných 

korekcií je určená najneskôr do 13.7.2020. 

2.4 Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo v elektronickej podobe v požadovaných  

formátoch .doc alebo .xls v súlade s prílohou č.1 tejto Zmluvy a to v požadovanej kvalite 

a v termíne určenom zmluvou na základe objednávky.  

2.5 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo riadne a včas. Za riadne doručené Dielo podľa tejto 

zmluvy sa považuje iba taká realizácia, ktorá je vykonaná v celku, úplne a je bez vád, spĺňa 

všetky požiadavky podľa zmluvy a zodpovedá účelu sledovanému zmluvou.  

2.6 Dodávateľ predloží dielo na odsúhlasenie objednávateľovi prostredníctvom e-mailu 

kontaktnej osobe uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. Objednávateľ má právo žiadať 

dodávateľa o úpravu diela a to do 5 pracovných dní odo dňa jeho odovzdania. Na vykonanie 

týchto úprav poskytne dodávateľovi 5 pracovných dní, ak si zmluvné strany nedohodnú inú 

lehotu. Dodávateľ sa zaväzuje následne, po písomnom odsúhlasení diela, dodať predmet 

zmluvy. Odovzdaním diela sa rozumie zaslanie diela objednávateľovi v elektronickej 

podobe, a to kontaktnej osobe na jej e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

Zodpovednosť dodávateľa za zhotovené dielo podľa príslušných právnych predpisov nie je 

jeho odovzdaním dotknutá. 

2.7 Prevzatím diela sa rozumie elektronické potvrdenie objednávateľa dodávateľovi o zhotovení 

a odovzdaní diela riadne, a to e-mailom na adresu kontaktnej osoby dodávateľa uvedenej 

v záhlaví tejto zmluvy.  

2.8 V prípade, že objednávateľ zistí po zaslaní diela dodávateľom, že odovzdané dielo má 

nedostatky (vady), zašle písomne alebo e-mailom do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania 

diela dodávateľovi pripomienky k dielu. Dodávateľ je povinný dielo upraviť v súlade 

s pripomienkami, resp. zdôvodniť písomne alebo e-mailom neodôvodnenosť pripomienok 

objednávateľa bez zbytočného odkladu. Na vykonanie týchto úprav/doplnenia 

objednávateľom poskytne dodávateľovi 5 pracovných dní, ak si zmluvné strany nedohodnú 

inú lehotu. Objednávateľ je povinný každé dielo opätovne posúdiť do 5 pracovných dní od 

jeho prevzatia a oznámiť dodávateľovi, či ho prijíma alebo žiada opätovnú úpravu/doplnenie 

diela. V prípade márneho uplynutia lehoty sa dielo považuje za prijaté. Pre prípad vady 

Diela dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Dodávateľa 

bezplatne odstrániť vady diela. Dodávateľ zodpovedá iba za vady, ktoré má Dielo v čase 

jeho finálneho odovzdania Objednávateľovi alebo po zapracovaní pripomienok 

Objednávateľa. 

2.9 Pokiaľ objednávateľ neprevezme dielo, hoci bolo odovzdané riadne, resp. riadne upravené 

podľa pripomienok objednávateľa, považuje sa dielo za prevzaté okamihom uplynutia lehoty 
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na zaslanie pripomienok k predloženému dielu. Toto ustanovenie platí obdobne aj pre 

opätovne predložené pripomienky. 

2.10 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré nie je riadne zhotovené, najmä 

a) ak má dielo neodstrániteľné nedostatky (t.j. dielo nebolo zhotovené v súlade so zmluvou 

a zadanou objednávkou a tieto nedostatky nie je možné odstrániť); v takomto prípade je 

objednávateľ povinný zaslať zhotoviteľovi písomné alebo mailové stanovisko, v ktorom 

špecifikuje vady diela, ktoré považuje za neodstrániteľné nedostatky, 

b) ak má dielo odstrániteľné nedostatky (napr. nedostatočná úprava formátu), ale dodávateľ 

ich neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ určil na odstránenie, a to 

najneskôr v lehote 5 pracovných dní od vrátenia diela objednávateľom, 

c) ak dodávateľ neodovzdá dielo v termíne, ktorý mu objednávateľ určil na odovzdanie diela. 

2.11 Pri vytváraní Diela Dodávateľ nesmie žiadnym spôsobom neoprávnene zasahovať do cudzích 

Autorských, osobnostných majetkových práv a práv súvisiacich s Autorským právom tretích 

osôb. Dielo nesmie byť vytvorené v rozpore s dobrými mravmi a pravidlami obchodnej 

súťaže. 

2.12 Dodávateľ sa bude považovať za zamestnávateľa podľa ustanovenia § 90 Autorského 

zákona, ak Dielo bude zamestnaneckým dielom podľa ustanovenia § 90 Autorského zákona. 

2.13 Dodávateľ,  ktorý nie je priamo autorom Diela sa bude považovať za osobu, ktorá 

usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia Diela, ak akékoľvek Dielo bude spoločným 

Dielom podľa ustanovenia § 92 Autorského zákona. Na výkon práv k spoločnému Dielu sa 

použijú ustanovenia Autorského zákona o zamestnaneckom diele. 

2.14 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si poskytnú potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto 

zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich 

spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité 

okolnosti. Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednej alebo obom Zmluvným stranám čiastočne 

alebo úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa Zmluvy, sú povinní sa o tom bez 

zbytočných prieťahov informovať a spoločne podniknúť kroky na ich prekonanie. 

 

2.15 Dodávateľ  projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

dielom (predmetom plnenia zmluvy) kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Subsidy 

contract-u resp. Partnership agreement-u, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 

všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú najmä:  

a) Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, d) 

Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, e) osoby 

prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a ES. 

 

 

Článok 3 

Cena a platobné podmienky 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu za vytvorenie diela na základe reálne 

a skutočne poskytnutého plnenia podľa tejto Zmluvy a jej príloh v maximálnej výške 

nasledovne: 

 

 1. časť: Dodanie materiálu: Aktuálna právna úprava sociálnych inovácií a sociálneho 

podnikania na Slovensku  

 

Cena bez DPH: 1 200 EUR 

DPH:     0 EUR 

Cena s DPH:      1 200 EUR 

 

 2. časť: Dodanie materiálu: Databáza akcelerátorov, inkubátorov a iných programov, 

projektov a aktivít 

 

Cena bez DPH: 1 200 EUR 
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DPH:     0 EUR 

Cena s DPH:      1 200 EUR 

 

 3. časť: Dodanie materiálu: Databáza finančných produktov pre sociálnych podnikateľov 

na Slovensku 

 

Cena bez DPH:    800 EUR 

DPH:     0 EUR 

Cena s DPH:          800 EUR 

 

CELKOVÁ CENA častí 1 až 3:  

 

Cena bez DPH: 3 200 EUR 

DPH:     0 EUR 

Cena s DPH:      3 200 EUR 

 

3.2 Dodávateľ poskytuje výhradnú licenciu bezodplatne - cena za poskytnutie výhradnej licencie 

k autorskému dielu je zahrnutá v cene za vytvorenie diela podľa tejto zmluvy. Cena zahŕňa 

všetky náklady dodávateľa v súvislosti so zhotovením a odovzdaním diela a poskytnutím 

výhradnej licencie. Dodávateľ vyhlasuje, že žiadne iné poplatky alebo plnenie nebude od 

objednávateľa vyžadovať. Dodávateľ je oprávnený fakturovať len objednávateľom formou 

objednávky objednané, v plnom rozsahu a riadne dodané Dielo t.j. cena dohodnutá 

v článku 3. ods. 3.1 tejto zmluvy môže byť znížená na cenu za skutočne dodané Dielo.   

3.3 Úhradu ceny za riadne dodané Dielo uskutoční Dodávateľ po jeho odovzdaní a prevzatí a 

na základe vystavenej faktúry. 

V prípade, ak sa dodávateľ stane počas plnenia predmetu tejto zmluvy platiteľom dane 

z pridanej hodnoty, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu ceny za predmet plnenia 

a zároveň nie je oprávnený objednávateľovi k cene uvedenej v ods. 3.1 účtovať daň 

z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov. Cena za predmet plnenia 

zákazky bude predstavovať cenu s DPH.  

 

3.4 Objednávateľ v prípade požiadavky dodávateľa poskytne primeranú zálohovú platbu 

dodávateľovi na vytvorenie diela na základe zálohovej faktúry. 

3.5 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru v lehote do 15 dní po odovzdaní a prevzatí diela  

a za podmienky splnenia povinností ustanovených v tejto zmluve a/ alebo za podmienky, 

že nedôjde k odstúpeniu od zmluvy v zmysle čl. 6 tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 15 

pracovných dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa, bezhotovostným prevodom 

na účet dodávateľa. 

3.6 Faktúra vystavená dodávateľom ako daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti 

stanovené príslušnými platnými právnymi predpismi. Faktúra musí jasne špecifikovať za čo 

konkrétne je vystavená, musí špecifikovať rozpis jednotkovej ceny za jednotlivé položky 

a musí byť z nej zrejmý výpočet celkovej ceny.  

 

Zároveň musí obsahovať aj tieto náležitosti:  

- označenie zmluvných strán (obchodné meno a sídlo, IČO, IČ DPH dodávateľa aj 

Objednávateľa), číslo zmluvy a objednávky, číslo faktúry, deň vystavenia, dátum 

dodania a deň splatnosti faktúry, číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná,  

- u faktúr s uplatnením DPH ceny bez DPH, sadzbu dane, fakturovanú sumu s DPH 

celkom, rozpis fakturovaných čiastok, 

- názov projektu, kód CE1040,  

- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, podpis oprávnenej osoby dodávateľa.  

 

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude odovzdávací a preberací (akceptačný) list potvrdený 

oprávneným zástupcom Dodávateľa a Objednávateľa, potvrdzujúci odovzdanie a prevzatie 

Diela.  

V prípade, ak faktúra za dodané Dielo nebude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu 3.6. 
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alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju do 

dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ  faktúru podľa charakteru nedostatku buď 

opraví alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum 

splatnosti. 

3.7   Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodnutá cena za vytvorenie diela, udelenie licencie 

a ostatných oprávnení na použitie diela je primeraná a zodpovedá spôsobu, rozsahu, účelu 

a času použitia diela.  

3.8 Zmluvné strany nemajú právo jednostranne započítať voči druhému účastníkovi akékoľvek 

peňažné pohľadávky bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany 

taktiež nemajú právo bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany postúpiť na tretiu 

osobu akékoľvek peňažné pohľadávky voči druhej zmluvnej strane. 

3.9 V prípade, ak dodávateľ nedodá Dielo riadne a včas, napriek tomu, že bol písomne 

upozornený kontaktnou osobou objednávateľa, má objednávateľ právo krátiť mu cenu Diela 

podľa článku 3 odst. 3.1 do výšky 50 % z ceny diela. Opakované písomné upozornenie na 

takéto porušenie povinností oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od zmluvy. 

3.10 Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa vzťahuje zmluvná 

pokuta týmto nie sú dotknuté. Poškodená strana je oprávnená požadovať zaplatenie 

náhrady škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

 

Článok 4 

Poskytnutie výhradnej licencie 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ touto zmluvou, ako výlučný nositeľ majetkových 

práv k dielu, týmto s účinnosťou ku dňu prevzatia diela udeľuje Objednávateľovi výhradnú 

licenciu (výhradné právo) na všetky, v čase uzavretia Zmluvy o dielo, známe spôsoby 

použitia diela, najmä spôsoby použitia diela uvedené v ustanovení   § 19 ods. 4 Autorského 

zákona (najmä použitie diela v celku alebo jeho ľubovoľných častí, verejné rozširovanie 

originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, sprístupňovanie diela verejnosti)  a to v 

neobmedzenom vecnom a územnom rozsahu a na celú dobu trvania majetkových práv 

autora k dielu, vrátane práva udeliť sublicenciu. 

4.2 Dodávateľ je povinný vysporiadať všetky práva s autormi diela tak, aby mohol 

Objednávateľovi postúpiť výhradné právo (výhradnú licenciu). 

4.3 Dodávateľ nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený 

objednávateľovi výhradnou licenciou a je povinný sám sa zdržať použitia diela 

spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. 

4.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že dodané dielo nebude Dodávateľom zverejnené, predané alebo 

iným spôsobom dodané tretím stranám, t.j. nemá právo ďalej zverejňovať, predávať, iným 

spôsobom dodávať tretím osobám, alebo akýmkoľvek iným spôsobom disponovať s dielom 

alebo prípadnou rozmnoženinou diela. 

4.5 Dodávateľ nemá právo údaje poskytnuté mu objednávateľom na vytvorenie diela použiť na 

iné účely ako účel dohodnutý v tejto zmluve, najmä nesmie ich poskytnúť žiadnej inej 

právnickej alebo fyzickej osobe, nesmie ich použiť na vlastné podnikateľské ani iné účely. 

4.6 Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi súhlas, aby všetky nadobudnuté oprávnenia tvoriace 

súčasť udelenej licencie na použitie a šírenie diela ako aj ostatné nadobudnuté oprávnenia 

v rozsahu udelenej licencie podľa tejto Zmluvy postúpil alebo poskytol v rozsahu udelenej 

licencie tretím osobám, vrátane oprávnenia na ďalšie následné udelenie sublicencie a ďalšie 

postúpenie licencie a to v oboch prípadoch vrátane ostatných oprávnení na použitie diela, 

pričom o tejto skutočnosti nie je objednávateľ povinný dodávateľa informovať. 

4.7 Dodávateľ sa zaväzuje, že ním vytvorené Dielo podľa tejto zmluvy nebude zaťažené 

autorským právom tretej osoby, bude bez právnych vád. V prípade zistenia právnych vád 

je dodávateľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. 

Dielo musí rešpektovať platné právne predpisy, a to najmä predpisy o ochrane osobnosti, 

ochrane osobných údajov, práva duševného vlastníctva, práva priemyselného vlastníctva 

a ďalšie práva tretích osôb garantované Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky. 
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V prípade porušenia tejto povinnosti nesie plnú zodpovednosť za nároky tretích osôb, ako 

aj príslušných orgánov Dodávateľ.  

4.8 Dodávateľ (vo vlastnom mene aj v mene autora) dáva týmto súhlas Objednávateľovi na to, 

aby Objednávateľ uvádzal dielo pod svojím menom a bez mena autora. 

4.9 Všetky práva duševného vlastníctva, existujúce pred podpisom tejto Zmluvy, prináležia tej 

zmluvnej strane, ktorej pôvodne patrili. Ani jedna zo zmluvných strán nezískava 

prostredníctvom tejto Zmluvy žiadne autorské práva, patenty, obchodné tajomstvá, ani 

žiadne iné práva duševného vlastníctva, ktoré patria druhej zmluvnej strane. 

4.10 Objednávateľ sa zaväzuje nepoužívať Dielo spôsobom znižujúcim jeho hodnotu alebo dobrú 

povesť a česť Dodávateľa. 

 

Článok 5  

Zachovanie mlčanlivosti a ochrana dôverných informácií 

5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že neposkytnú tretím osobám žiadne informácie o druhej 

zmluvnej strane, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a to v miere, aby 

nebol ohrozený princíp dôvernosti a diskrétnosti a ani ich nepoužijú v rozpore s ich účelom 

pre svoje potreby. 

5.2 Dodávateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o obsahu dodaného finálneho Diela 

a neposkytovať tretím stranám samotné finálne dielo ani jeho časti bez súhlasu 

objednávateľa. 

5.3 Dodávateľ sa zaväzuje chrániť práva duševného vlastníctva patriace Objednávateľovi ako 

aj práva tretích osôb, ktoré by mohli byť plnením tejto zmluvy dotknuté. 

5.4 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na 

webovej stránke Objednávateľa. 

Článok 6 

Doba trvania zmluvy a spôsob jej ukončenia 

6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na dobu dodania predmetu zmluvy, okrem 

povinnosti oboch zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť, ktorá trvá aj po skončení 

platnosti Zmluvy bez ohľadu na skončenie platnosti zvyšku Zmluvy. 

6.2 Trvanie zmluvy na udelenie licencie je stanovené v článku 4.  

6.3 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť dohodou zmluvných strán ku dňu 

uvedeného v písomnej dohode. 

6.4 Objednávateľ je od tejto zmluvy oprávnený odstúpiť ak: 

     a) dodávateľ poruší svoj záväzok podľa tejto zmluvy, najmä tým, že neodovzdá jednotlivé 

dielo v termíne dohodnutom v tejto zmluve ani v dodatočnej lehote poskytnutej 

Objednávateľom; Objednávateľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú lehotu, ak by tým bola 

ohrozená realizácia diela, 

     b) má jednotlivé dielo nedostatky, t.j. nie je vytvorené v súlade s touto zmluvou; ak sú 

nedostatky odstrániteľné, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len vtedy, ak ich dodávateľ 

neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu poskytne na tento účel, 

c) objednávateľ v odôvodnenom prípade rozhodne o ukončení realizácie, 

d) sa niektoré z vyhlásení dodávateľa podľa tejto zmluvy ukáže ako nepravdivé. 

6.5 Dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ poruší svoj záväzok podľa  

tejto zmluvy a objednávateľ neurobí nápravu ani v dodatočne poskytnutej lehote. Ak 

objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek oprávnene fakturovanej sumy o 

viac ako 30 dní, dodávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy.  

6.6 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane; doručením na účely tejto zmluvy sa rozumie aj neodôvodnené odmietnutie 

prevzatia písomnosti. 

 

 

 

Článok 7  

Záverečné ustanovenia 
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7.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.  

7.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného 

očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. Nesmie ísť 

o podstatnú zmenu pôvodnej zmluvy, ktorou by sa zmenila najmä povaha (predmet 

zmluvy) alebo rozsah zmluvy, doplnenie alebo zmena podmienok podstatným spôsobom, 

zmena ekonomickej rovnováhy v prospech dodávateľa alebo zmena dodávateľa. 

7.3 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ich záväzkový vzťah, upravený zmluvou a spory z 

neho vzniknuté, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

autorského zákona a tam, kde to nie je možné, ustanoveniami iných všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

7.4 Akékoľvek prípadné spory tykajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto zmluvou 

budú riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán. 

7.5 V prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví 

tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné túto skutočnosť vopred písomne oznámiť druhej 

zmluvnej strane. 

7.6 Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, neplatnosť, 

alebo neúčinnosť ustanovenia nebude mať za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších 

ustanovení zmluvy, ani samotnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné alebo 

neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo najväčšom 

možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktorý v čase uzavretia tejto zmluvy sledovali neplatným 

alebo neúčinným ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak 

sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je nevykonateľné. 

7.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží každá 

zo zmluvných strán. 

7.8 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je podpisovaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, 

určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za jednostranne nápadne nevýhodných 

podmienok, že si ju riadne prečítali a súhlasia s celým jej obsahom a na znak súhlasu ju 

osoby oprávnené konať v mene zmluvnej strany podpisujú. 

 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 2 – Cenová kalkulácia 
 

 

 

V Bratislave,  dňa 29.6. 2020 

          

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 29.6. 2020 

 

 

 

_______________________________ 

Za objednávateľa štatutárny zástupca 

 

 

 

_______________________________ 

Za dodávateľa 

(meno a priezvisko štatutára, podpis) 

 

   

  

  

 

 



 

 
 

8 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy 

- vymedzenie predmetu zmluvy 

 

Nadácia Pontis je partnerom projektu Interreg CEE “Growing a Transnational Smart Community of 

Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe”- Social(i)Makers  

(CE 1040), v rámci ktorého sa predmet plnenia zmluvy realizuje. 

Dodaný predmet zmluvy zmapuje ekosystém sociálnych inovácií a sociálneho podnikania na 

Slovensku v troch oblastiach: právna úprava, podporné programy a finančné produkty. 

 
 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie a dodanie materiálu: 

 

1. Aktuálna právna úprava sociálnych inovácií a sociálneho podnikania na Slovensku, 

2. Databáza akcelerátorov, inkubátorov a iných programov, projektov a aktivít podporujúcich 

podnikanie a podnikavosť na Slovensku, 

3. Databáza finančných produktov pre sociálnych podnikateľov na Slovensku 

 

vrátane udelenia výhradnej licencie na jeho použitie, v súlade s predloženou cenovou 

ponukou. 

 

 

Špecifikácia výstupov, ktoré sú predmetom plnenia zmluvy:  

 

1. časť: Dodanie materiálu: Aktuálna právna úprava sociálnych inovácií a sociálneho 

podnikania na Slovensku 

a. Formát: Správa 

b. Dĺžka: min. 12 štandarných A4 strán (1 A4 = 1 800 znakov s medzerami) 

c. Obsah: 

i. Vymedzenie termínov „sociálna inovácia“ a „sociálne podnikanie“ 

v legislatíve Slovenskej republiky 

ii. Popis právnej úpravy sociálnych inovácií a sociálneho podnikania na 

Slovensku  

iii. Využitie právnej úpravy v praxi: Popis dvoch konkrétnych príkladov z praxe 

v Slovenskej republike z rokov 2018-2020, napr. registrácia sociálneho 

podniku, využitie výhod registrácie podniku, atď. 

d. Termín odovzdania: 13.7.2020. 

e. Formát odovzdania: elektronicky v .doc formáte na adresu  

 

2. časť: Dodanie materiálu: Databáza akcelerátorov, inkubátorov a iných programov, 

projektov a aktivít, ktoré 

 budujú kapacity v oblasti podnikania na Slovensku, 

 sú zamerané na vekové skupiny 15 r. a viac, a 

 organizované inými subjektami ako verejné vzdelávacie inštitúcie,  

 existujú minimálne 2 roky, a  

 majú regionálny alebo celoslovenský dosah, 

vrátane obsahu, ktorá zmapuje minimálne 80% týchto programov. 

a. Formát: Databáza v podobe .xls  

b. Štruktúra databázy. Jej konečná forma môže byť upravená na základe dohody s jej 

dodávateľom. Zmeny sa budú týkať max. 10% štruktúry databázy. 

i. Názov aktivity 

ii. Názov implementujúcej organizácie 

iii. Rok založenia aktivity 

iv. Celkový počet podporených individuálov do konca apríla 2020 

v. Celkový počet podporených organizácií do konca apríla 2020 

vi. Formy podpory 

vii. Priemerná dĺžka podpory 

viii. Podporujú (aj) sociálnych inovátorov a sociálnych podnikateľov? (Áno / Nie) 
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ix. Ak viii. Áno: Ako ich podporujú? 

x. Webová stránka aktivity 

xi. Iné relevantné informácie 

c. Termín odovzdania: 13.7.2020. 

d. Formát odovzdania: elektronicky v .xls formáte na adresu  

 

3. časť: Dodanie materiálu: Databáza finančných produktov pre sociálnych 

podnikateľov na Slovensku, ktoré poskytujú investície do sociálnych podnikov, úvery alebo 

pôžičky pre sociálne podniky vrátane obsahu, ktorá zmapuje všetky dostupné finančné produkty 

tohto charaketru na Slovensku k 15. júnu 2020. 

a. Formát: Databáza v podobe .xls  

b. Štruktúra databázy. Jej konečná forma môže byť upravená na základe dohody s jej 

dodávateľom. Zmeny sa budú týkať max. 10% štruktúry databázy. 

xii. Názov finančného produktu 

xiii. Poskytovateľ finančného produktu 

xiv. Rok uvedenia finančného produktu na trh 

xv. Popis finančného produktu 

xvi. Webová stránka finančného produktu 

xvii. 2 príklady použitia finančného produktu  

c. Termín odovzdania: 13.7.2020. 

d. Formát odovzdania: elektronicky v .xls formáte na adresu  

 

 

 

 

 

Lehota plnenia predmetu Zmluvy a odovzdania a prevzatia Diela vrátane prípadných korekcií, ktoré 

sú zahrnuté v konečnej cene, je určená najneskôr do 13.7.2020.  
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Príloha č. 2 Cenová kalkulácia  

(cenová ponuka z prieskumu trhu predložená ako Príloha 1_Cenová ponuka_0620) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 29.6. 2020                         …………………………………………………………………….                                            
                                                  Meno, priezvisko, Podpis oprávnenej osoby konať v mene dodávateľa                                          


