
ZMLUVA O DIELO číslo: 2011 / 01 / KEGA č. 202-071ŽU-4/2010 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení platných 

predpisov 
 

 
 

ČLÁNOK I. 
ÚČASTNÍCI ZMLUVNÉHO VZ ŤAHU 

 

OBJEDNÁVATE Ľ: Žilinská univerzita v Žiline  

   Strojnícka fakulta 

Sídlo:   Univerzitná 8215/1 

    010 26  Žilina 

   Slovenská republika 

Zastúpený:  prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., dekan SjF 

IČO:   00397563 

IČ-DIČ:                            SK1020577811   

Bankové spojenie: štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000240890/8180 

Právna forma:  verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách ako 
verejná vysoká škola 

„ďalej len objednávateľ“ 

 

a 

 

DODÁVATE Ľ:  CEIT, a.s. 
Sídlo:   Univerzitná 8413/6,  

010 08 Žilina 

   Slovenská republika 

Zastúpený:  Ing. Juraj Hromada, PhD. - predseda predstavenstva 

IČO:   44 964 676 

IČ-DPH:  SK 2022890012 
DIC :   2022890012 
Bankové  spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Žilina 

Číslo účtu:    1067781002/1111 
Zapísaný:   Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka 10692/L 
Právna forma:  akciová spoločnosť 
„ďalej len dodávateľ“ 

 
 
Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli na uzatvorení nasledujúcej zmluvy: 

 

 

ČLÁNOK II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
Predmetom zmluvy je „Praktické posúdenie navrhnutej štruktúry, testovanie, vyhodnotenie funkčnosti 

a účelnosti Inovatívneho systému výučby pokrokového priemyselného inžinierstva s podporou virtuálnej 
reality.“  
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ČLÁNOK III. 
ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
Záväzky dodávateľa: 

 Dodávateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v zmysle článku II. tejto zmluvy v súlade s výskumnými 

aktivitami objednávateľa. 

 Dodávateľ poverí realizáciou predmetu zmluvy pripravených špecialistov. 

 Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu v prípade potreby upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu 

vecí podľa § 551 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení platných predpisov. 

 Ak dodávateľ zistí pri vykonávaní prác skryté prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie prác, je dodávateľ 

povinný túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu. 

 Dodávateľ splní svoju povinnosť vykonať práce najneskôr do 12.9.2011. 

Záväzky objednávateľa: 

 Objednávateľ poskytne súčinnosť pri rokovaniach s kooperujúcimi subjektmi a pri plnení predmetu zmluvy. 

 Objednávateľ zaplatí dodávateľovi za vykonané práce cenu podľa čl. V. tejto zmluvy. 

  

ČLÁNOK IV. 
VADY DIELA 

 
 Dodávateľ zodpovedá za vady diela, ktoré preukázateľne vznikli nedbanlivosťou a neodborným výkonom prác 

pri plnení predmetu zmluvy. 

 Predmet zmluvy má vadu, ak výsledné vyhotovenie prác nezodpovedá výsledku určenému v čl. II. tejto zmluvy. 

  

ČLÁNOK V. 
CENA PREDMETU ZMLUVY 

 
Dodávateľ vyhotoví predmet zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy za dohodnutú zmluvnú cenu, ktorá bola 

dohodnutá na základe zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

Cena za dodanie predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluve je 3 000,– Eur s DPH (slovom: tritisíc eur vrátane 

DPH). 

 
ČLÁNOK VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY, HARMONOGRAM PRÁC 
 
 Cena predmetu zmluvy bude splatná na základe dodávateľom vystavenej faktúry. 

 Splatnosť faktúry je 21 dní od dátumu jej riadneho doručenia objednávateľovi. 

 Dodávateľ vystaví faktúru za vykonané dielo najskôr v deň odovzdania diela podľa čl. II. tejto zmluvy 

objednávateľovi.  

 Objednávateľ potvrdí prevzatie diela podpisom Preberacieho protokolu. 
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V prípade, že dodávateľ je v oneskorení s termínom plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. II. tejto zmluvy, je 

objednávateľ oprávnený požiadať o zníženie ceny za realizáciu predmetu zmluvy vo výške 0,05 % za každý deň 

oneskorenia plnenia, max. však do výšky 5 % z ceny diela a dodávateľ je povinný toto zníženie akceptovať. 

V prípade, že objednávateľ je v oneskorení s vykonaním úhrady zmluvnej ceny, je dodávateľ oprávnený požadovať 

od objednávateľa o zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej časti ceny za každý deň 

oneskorenia s vykonaním úhrady, max. však do výšky 5 % z ceny diela a objednávateľ je povinný tento úrok 

z omeškania zaplatiť. 

Úhrada sa považuje za splnenú, keď zmluvná cena nabehne na účet dodávateľa v plnej výške v jeho banke. 

 
ČLÁNOK VII. 

VLASTNÍCKE PRÁVA 
 
Dodávateľ sa zaväzuje, že o predmete zmluvy a jeho riešení bude mlčať a výsledky z riešenia predmetu zmluvy 

nebude využívať inak ako pri zmluvnej spolupráci s objednávateľom. 

Iné využitie uvedených výsledkov je možné iba po písomnej dohode s objednávateľom. Toto právo okrem písomnej 

dohody podlieha aj príslušnému spoplatneniu, ktorého podmienky v prípade aktuálnosti presne určí následná 

zmluva. 

 
ČLÁNOK VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
Všetky informácie a poznatky, ktoré si pri riešení obchodného vzťahu v zmysle tejto zmluvy vymenia zmluvné 

strany, budú považovať za dôverné a nepostúpia ich tretej osobe a ani nepoužijú v rozpore s ich účelom pre svoje 

potreby. Kto poruší túto povinnosť, je povinný uhradiť škody tým spôsobené druhej strane, ak nepreukáže, že 

porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a zodpovedá podľa ustanovenia § 53 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Podmienka dôvernosti informácií musí byť zabezpečená aj u osôb - 

špecialistov, vybraných pre plnenie špecifických úloh v rámci jednotlivých etáp spolupráce. 

Obchodné záväzky tejto zmluvy zanikajú: 

a) splnením obchodných záväzkov, 

b) odstúpením od zmluvy v zmysle čl. VIII. tejto zmluvy. 

Odstúpiť od zmluvy môže objednávateľ i zhotoviteľ za podmienok: 

a) ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky, môže zhotoviteľ od zmluvy odstúpiť, pokiaľ riadne na 

porušenie podmienok upozornil objednávateľa ihneď ako sa o neplnení dozvedel a objednávateľ ani v dodatočnej 

lehote záväzok nesplnil, 

b) ak dodávateľ neplní zmluvné podmienky, môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, pokiaľ riadne o porušení 

podmienok informoval dodávateľa ihneď ako sa o neplnení dozvedel a dodávateľ ani v dodatočnej lehote záväzok 

nesplnil, 

c) v súlade s čl. III. tejto zmluvy. 

Doba premlčania je 4 roky, nevzťahuje sa však na autorské práva, patentové a licenčné práva, ktorých premlčacia 

doba sa riadi osobitnými zákonmi. 

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu.   

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvy zmluvnými stranami. Zmluva nahradzuje všetky 

predchádzajúce dohody písomné alebo ústne týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. 
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 Zmluva  nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle 

§47a/ Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 Zmeny a doplnky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými 

stranami, inak sú neplatné. 

 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, platia ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 Za patentovú nezávadnosť riešenia zodpovedá dodávateľ. 

 Všetky spory, ktoré by mohli vzniknúť v priebehu realizácie zmluvných povinností, budú zmluvnými stranami 

riešené vzájomnou dohodou. Spory, ktoré zmluvnými stranami nemohli byť vyriešené vzájomnou dohodou, 

budú riešené podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky. 

 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola 

uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez 

omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne  

vlastnoručne podpísali. 

 

V Žiline, dňa  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………   …………………………………………… 

Prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.     Ing. Juraj Hromada, PhD. 

                      za objednávateľa                            za dodávateľa 

   


