
  

ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len ako „Zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami 
 

Objednávateľ: 
Názov: Centire s. r. o. 
Štatutárny orgán: Mgr. Renáta Kiselicová, konateľka spoločnosti 
Adresa:   Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava 
IČO:   36 866 857 
Bankové spojenie: IBAN: SK24 1100 0000 0026 2125 1151 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 
Zhotoviteľ:    
Meno a priezvisko:       
Dátum narodenia:       
Bydlisko:         
Bankové spojenie:        
(ďalej len „zhotovitel“)   
 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať písomný materiál, ako výsledok výskumu, ktorý 
bude obsahovať informácie o súčasnom stave v oblasti consultingového priemyslu na vyspelých 
konzultačných trhov v USA a Európe a definuje hlavné smery ďalšieho rozvoja so zameraním na tie 
z nich, ktoré uvažujú s využitím expertných systémov a otvorených dát v realizácii konzultačných 
procesov. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za splnenie predmetu zmluvy odmenu podľa čl. II. 
tejto zmluvy.  

 
Čl. II 

Dohoda o odmene a spôsobe platby 
1. Nárok na odmenu vzniká zhotoviteľovi splnením predmetu tejto zmluvy podľa čl. I  bodu 1 tejto 

zmluvy, jeho potvrdením objednávateľovi o realizácii aktivity a jeho akceptáciu zo strany 
objednávateľa prostredníctvom akceptačného protokolu. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za 
predmet zmluvy je nasledovná: 
 

Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu Zmluvy:             .....................                                                                   
Sadzba DPH v %                     ................... 
Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu Zmluvy:                  .................... 
Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu Zmluvy:       ..................... 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odmenu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy do 30 
dní odo dňa odovzdania diela a jeho schválenia zo strany objednávateľa formou akceptačného 
protokolu podľa čl. II ods. 1.  

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v  zmysle ustanovení  § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací protokol potvrdený 
oprávneným zástupcom Zhotoviteľa a oprávneným zástupcom  Objednávateľa, ktorí svojím 
podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy. Na faktúre musí byť uvedený názov 
projektu: Business Roentgen, Kód projektu v ITMS2014+: 313012T510 

 
Čl. III 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 



  

1. Zvýšenie alebo zníženie ceny z titulu zmeny rozsahu predmetu zmluvy bude možné len na základe 
dohody zmluvných strán dodatkom k tejto zmluve. 

 
Čl. IV 

Termín plnenia a spôsob plnenia 
 
1. Predmet tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať do 12 mesiacov od doručenia jednostrannej 

písomnej objednávky od Objednávateľa Zhotoviteľovi alebo do 30.6.2023, podľa toho ktorá 
skutočnosť nastane skôr. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet tejto zmluvy podľa čl. I bod 1 dodať elektronickou formou na 
dohodnutú e-mailovú adresu objednávateľa (info@centire.com), ako aj v písomnej podobe na 
adresu miesta dodania uvedeného v článku IV, bode 3 tejto Zmluvy. 

3. Miestom  dodania predmetu zmluvy je miesto realizácie projektu: Chmeľová dolina 27, 949 01 Nitra  

4. Celkové plnenie predmetu tejto zmluvy podľa čl. I bodu 1 bude schválené objednávateľom 
podpísaním akceptačného protokolu so zhotoviteľom.   

 
 

Čl. V 
Povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť pre objednávateľa podľa tejto zmluvy s vynaložením 
odbornej starostlivosti, v dobrej viere, v súlade so záujmami objednávateľa, vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť.  

 
2. Zhotoviteľ resp. ním poverený zástupca sa zaväzuje začať s plnením predmetu tejto zmluvy 

bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy resp. do doručení jednostrannej písomnej 
objednávky od Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

 
3. Zhotoviteľ je zodpovedný za kvalitu poskytovaných služieb a spracovávaných podkladov vrátane 

zapracovania prípadných pripomienok objednávateľa. 
 

Čl. VI 
Autorské práva a duševné vlastníctvo 

 

1. Všetky výsledky činnosti realizované zhotoviteľom špecifikované v čl. I bod 1 tejto zmluvy sa po ich 
zrealizovaní považujú za výstupy objednávateľa.  

2. Zmluvné strany sa v zmysle uvedeného dohodli, že v prípadoch, ak výstupom plnenia podľa tejto 
zmluvy bude autorské dielo alebo iné duševné vlastníctvo, ktoré je predmetom ochrany podľa zákona 
č. 185/2015 Z.z. (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov bude režim práv k takémuto dielu 
alebo súboru dát upravený resp. bude sa spravovať podľa všetkých nasledovných podmienok: 
a) zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie diela na komerčné účely všetkými 

spôsobmi v zmysle ustanovenia § 19 ods. 4 Autorského zákona, vrátane spôsobu použitia diela, 
ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu Zmluvy, a to bez územného, vecného a časového 
obmedzenia, 

b) zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na udelenie sublicencie na použitie diela – ako celku 
alebo jeho časti - tretej osobe, a to v rozsahu udelenej licencie, 

      c) zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na postúpenie licencie na použitie diela tretej osobe. 

3. Odmena zhotoviteľa zahŕňa zároveň odplatu za udelenie súhlasov v zmysle tohto článku Zmluvy 
k využitiu výsledkov činnosti špecifikovaných v čl. I bod 1. 

 
Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva môže zaniknúť: 

a) splnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne a úhradou ceny, 
b) dohodou zmluvných strán. 

2. Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán 
podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 



  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom Zmluvy kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom 
financovania predmetu Zmluvy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o 
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej 
Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok 
a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti 
Zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 
b) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

a ním poverené osoby, 
c) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 
d) Úrad vládneho auditu, 
e) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, 
f) Kontrolné orgány Európskej únie, 
g) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;  
h) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky; 
i) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.  

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcov obidvoch zmluvných strán.  

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 
podpísali.   

 
 
 
V Bratislave dňa         V       dňa       
  
Za Objednávateľa      Za Zhotoviteľa 
  
 
 
  
..........................................................    ......................................................... 
Mgr. Renáta Kiselicová            
konateľ              
                                           


