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Zmluva o dielo 

uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

medzi 

 

 

Obchodné meno:  Bratislavská integrovaná doprava a.s. (BID, a.s.)  

Sídlo:    Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 

IČO:    35 949 473 

DIČ:    2022045894    

IČ DPH:   SK2022045894 

V zastúpení:    Ing. Marian Rovenský, predseda predstavenstva,  

JUDr. Daniela Šurinová, člen predstavenstva,  

JUDr., Ing. Stanislav Brečka LL.M., PhD., člen predstavenstva                                                                                       

Spoločnosť zapísaná:   obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4799/B                                                 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:   0275639495/0900 

IBAN:    SK31 0900 0000 0002 7653 9495 

Kontaktná osoba:   Ing. Zuzana Horčíková, riaditeľka odboru dopravnej integrácie                                                          

E-mail:    horcikova@bid.sk 

Telefón:   +421 911 441 171 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

Obchodné meno:  858 Project s.r.o. 

Sídlo:    Hlavná 1650/52, 091 01 Stropkov 

IČO:    46 493 557 

DIČ:    2023399004 

IČ DPH:   SK2023399004 

V zastúpení:   Ing. Lucia Gulová, konateľ 

Spoločnosť:  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 

č.: 25338/P 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. 

Číslo účtu:   5047048549/0900 

IBAN:     SK63 0900 0000 0050 4704 8549 

Kontaktná osoba:  Ing. Lucia Gulová  

E-mail:    info@858project.com 

Telefón:    +421 948 112 985 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
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Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Touto zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo, ktoré je špecifikované vo Výzve na 

predloženie cenovej ponuky ako prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou 

súčasťou a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie a používať ho v súlade 

s touto zmluvou.  

2. Dielo obsahuje nasledovné systémy: Vytvorenie webovej stránky o spoločnosti BID, a.s. a 

Vytvorenie webovej stránky o integrovanom dopravnom systéme (ďalej iba „dielo“). 

 

Článok II. 

Cena za vykonanie diela 

 

1. Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 5 800 EUR bez 

DPH (slovom: päťtisícosemsto EUR bez DPH). 

2. Ceny v zmysle tejto zmluvy sa navyšujú o sadzbu DPH podľa jej aktuálnej výšky v zmysle 

platných a účinných predpisov.  

 

Článok III. 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

1. Cenu za vykonanie diela zaplatí Objednávateľ na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom 

a to prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví do 

lehoty splatnosti uvedenej na príslušnej faktúre. Záväzok zaplatiť cenu za vykonanie diela je 

v súlade s Obchodným zákonníkom splnený až pripísaním peňažných prostriedkov na bankový 

účet Zhotoviteľa. Úhrada ceny za vykonanie diela je splatná na základe faktúry vystavenej 

Zhotoviteľom pri podpise preberacieho protokolu. Za oneskorené dodanie diela je 

Objednávateľ oprávnený požadovať sankciu vo výške 200 EUR bez DPH (slovom dvesto EUR 

bez DPH) za každých začatých 24 hodín oneskorenia jeho dodania. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu v celkovej výške 

0,05% denne z celkovej nezaplatenej sumy splatnej faktúry za každý aj začatý deň omeškania.   

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri zhotovovaní diela podľa tejto 

zmluvy. Súčinnosťou sa rozumie najmä poskytnutie informácií a technických prostriedkov 

nevyhnutných na vykonanie diela, špecifikovaného v prílohe č. 1. 

4. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu diela a jeho realizácie v súlade 

s touto zmluvou, jeho špecifikácie podľa prílohy č. 1 zmluvy a podľa jeho požiadaviek. 

5. Objednávateľ je povinný prevziať dielo, ak Zhotoviteľom odovzdané dielo spĺňa náležitosti 

podľa prílohy č. 1. O odovzdaní diela sa vyhotoví preberací protokol, ktorý podpíšu obe 

zmluvné strany najneskôr do troch pracovných dní od odovzdania diela Objednávateľovi na 

kontrolu. 
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6. Objednávateľ môže dielo používať len na vopred dohodnutý spôsob, tzn. na prezentáciu 

spoločnosti Objednávateľa a poskytovanie informácií o integrovanom dopravnom systéme. 

Akékoľvek iné použitie je možné len na základe výslovného súhlasu Zhotoviteľa. 

7. Dielo ako celok, ale aj elementy tohto diela (najmä grafický návrh, jednotlivé grafické 

a programátorské prvky) sú chránené platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky o ochrane duševného vlastníctva. Nesmú byť kopírované alebo imitované ani ako 

celok, ani ich časti. Bez výslovného súhlasu Zhotoviteľa sa nesmú kopírovať alebo prenášať 

akékoľvek prvky tohto diela. Výnimku tvorí len grafický a zvukový obsah poskytnutý 

Objednávateľom, ten môže Objednávateľ používať vo vlastný prospech aj bez súhlasu 

Zhotoviteľa. Objednávateľovi nevznikajú žiadne autorské práva, resp. iné práva podľa platných 

a účinných právnych predpisov slúžiacich na ochranu duševného vlastníctva. 

8. Objednávateľ nemôže bez výslovného písomného súhlasu Zhotoviteľa do diela svojvoľne 

zasahovať, dielo upravovať, alebo akýmkoľvek iným spôsobom dielo pozmeňovať. Tieto 

služby zabezpečuje Zhotoviteľ na základe Servisnej zmluvy, ktorú zmluvné strany uzatvoria 

spolu s touto Zmluvou (ďalej iba „Servisná zmluva“).  

9. Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi súhlas, aby Zhotoviteľ mohol uvádzať poskytnuté služby 

alebo projekty v prospech Objednávateľa a Objednávateľa ako svoju referenciu.  

10. Objednávateľ sa zaväzuje neposkytnúť tretím osobám informácie o činnosti Zhotoviteľa 

obsahujúce obchodné tajomstvo.  

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady v dohodnutej lehote do 31.10.2015, za 

predpokladu, že Objednávateľ dodá všetky potrebné podklady pre zhotovenie diela. Zhotoviteľ 

sa nedostáva do omeškania s dodaním diela, ak bude neskoršia realizácia diela spôsobená 

neposkytnutím potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa alebo z dôvodu dodatočných 

požiadaviek Objednávateľa na úpravu, doplnenie, alebo inú zmenu diela v priebehu jeho 

realizácie. Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať dielo aj pred uplynutím tejto lehoty 

a Objednávateľ je povinný ho prevziať. 

2. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela postupuje samostatne a nie je viazaný pokynmi Objednávateľa, 

avšak výsledok jeho činnosti (vykonané dielo) musí byť v súlade so špecifikáciou podľa 

prílohy č. 1.. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytnúť tretím osobám informácie o činnosti Objednávateľa 

obsahujúce obchodné tajomstvo.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe písomnej žiadosti Objednávateľa odovzdané dielo 

pozmení a zdokonalí za zodpovedajúcu odmenu v súlade so Servisnou zmluvou.  

5. Dielo sa poskytuje ako „stojí“ a „leží“ bez akýchkoľvek záruk. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne opraviť nefunkčné programové časti diela (špecifikované 

v prílohe č. 1.), ak mu písomná žiadosť Objednávateľa o ich opravu bude doručená 

v zmluvnými stranami dohodnutej záručnej dobe 3 mesiace od odovzdania diela. Doba opravy 

v takýchto prípadoch neprekročí 1 týždeň od doručenia žiadosti Objednávateľa.  
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7. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na titulnej stránke diela text: „Created by 858 Project, s.r.o. 

, We are small IT company with big ideas. Tvorba mobilných aplikácií a tvorba web stránok 

858 Project s.r.o.“, ktorý slúži iba na prezentáciu diela a Zhotoviteľa pred tretími osobami. 

Zhotoviteľ prihliadne na celkový dizajn titulnej stránky diela pri výbere veľkosti a farby textu.  

 

Článok V. 

Platnosť a účinnosť zmluvy 

 

1. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

2. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v lehote siedmych dní od jej uzavretia, a to 

z dôvodu, že mu Objednávateľ neposkytol súčinnosť nevyhnutnú na vykonanie diela. 

Objednávateľovi týmto nevzniká žiadny nárok na náhradu škody. Týmto nie je dotknutý nárok 

Zhotoviteľa na vyplatenie odmeny za už vytvorenú časť diela.  

3. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak ani dva týždne po uplynutí lehoty na vykonanie 

diela v prípade predpokladanom podľa bodu 1. článku IV. tejto zmluvy mu Zhotoviteľ dielo 

neodovzdá. Týmto nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na vyplatenie odmeny za už vytvorenú 

časť diela.  

4. Odstúpenie od zmluvy sa môže vykonať len v písomnej forme s účinnosťou od doručenia 

druhej zmluvnej strane.  

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú potvrdené a podpísané oboma zmluvnými stranami. Nedostatok písomnej 

formy má za následok neplatnosť dodatku.  

2. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne si oznámiť zmenu údajov a skutočností majúcich 

vplyv na obsah tejto zmluvy. 

3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým 

dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo 

neúčinných ustanovení tejto zmluvy, alebo na úpravu právnych vzťahov, ktoré nie sú touto 

zmluvou upravené, sa použijú príslušné ustanovenia Autorského zákona, Obchodného 

zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom 

a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy.  

4. Doručovanie písomnosti podľa tejto zmluvy sa vykonáva na adresy zmluvných strán uvedené 

v tejto zmluve poštou, formou doporučenej listovej zásielky. Ak nie je možné doručiť 

písomnosť na takúto adresu, a ak zmluvná strana písomne neoznámila druhej strane 

doručovaciu adresu odlišnú od adresy uvedenej v tejto zmluve, písomnosť sa považuje za 

riadne doručenú v deň vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za riadne doručenú 

zásielku v deň vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi sa považuje aj zásielka, ktorú 
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odmietla zmluvná strana prevziať. Prevzatie písomností doručovanej osobne sa zaväzuje 

zmluvná strana – adresát potvrdiť na jej rovnopise alebo fotokópií druhej zmluvnej strane – 

odosielateľovi. Informácie a náležitostí okolo vyhotovenia diela si Zhotoviteľ a Objednávateľ 

vymieňajú prostredníctvom mailov, ktoré majú informačný a usmerňujúci charakter.    

5. Táto zmluva bola vypracovaná v dvoch totožných vyhotoveniach, z ktorých každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.  

6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, bez nátlaku a nie 

v tiesni, obe zmluvné strany jej porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.  

 

 

V Bratislave dňa 14.10.2015 

 

 Za zhotoviteľa   

 

 

------------------------------------------------------- 

Ing. Lucia Gulová    

858 Project s.r.o. 

Konateľ 

                                                                                                                                                                    

                                                                                             

           

Za objednávateľa                      

 

 

 ------------------------------------------------------    

Ing. Marian Rovenský, predseda predstavenstva  

  

 

------------------------------------------------------    

JUDr. Daniela Šurinová, člen predstavenstva  

 

 

------------------------------------------------------    

JUDr., Ing. Stanislav Brečka LL.M., PhD., člen predstavenstva 
                                  




