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ZMLUVA  O DIELO č. 2011/10 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
 

I. 
Účastníci zmluvy 

 
1.1 Objednávateľ:             Žilinská univerzita v Žiline 

sídlo:              Univerzitná 1,  010 26 Žilina 
zastúpenie:  prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., 

rektorka 
   Ing. Jana Gjašíková, 

kvestorka  
v zmysle prílohy č. 1 Smernice Žilinskej univerzity v Žiline č.70  

IČO :   00397563 
DIČ:   2020677824 
IČ DPH :  SK 2020677824 
SWIFT:  NBSBSKBX 
bank. spojenie:  Štátna pokladnica 
číslo účtu:  7000080882/8180 
právna forma:  verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých     
                                      školách, ako verejná vysoká škola.  

 zástupca vo veci prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., 
 Zmluvy o dielo   riaditeľ Ústavu konkurencieschopnosti a inovácií Žilinskej univerzity 

č. 2011/10 :  v Žiline 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
a 
 
1.2 Zhotoviteľ:   Slovenské centrum produktivity 

sídlo:   ul. Univerzitná 8413/6, 010 08  Žilina 
zastúpenie:  Ing. Milan Hulín, PhD. 
   predseda správnej rady 
IČO:   36143235 
DIČ:   2020103217 
IČ DPH :  SK 2020103217 
bank.spojenie:  UniCredit Bank pobočka Žilina 
č.účtu:   6628593005/1111 
právna forma:  záujmové združenie právnických osôb podľa §20f až 20j 
   Občianskeho zákonníka 
registrácia: register záujmových združení právnických osôb vedený Obvodným 

úradom Žilina 
 registračné číslo: 9/98 
 
(ďalej len „zhotoviteľ) 
 
 

II. Predmet zmluvy 
 
2.1. Zhotoviteľ zaväzuje vypracovať: 
 

� SPRÁVA PEER REVIEW II. (externé zhodnotenie procesov transferu technológií na ŽU) 
v rámci projektu Central Europe Research to Innovation Models (CERIM) v rámci programu 
Central Europe. 
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III. Cena 
 
3.1.   Zmluvné  strany  sa  dohodli, že  cena  bude v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z.  stanovená  nasledovne: 

   dohodou   medzi    stranami   vo    výške:  750,00 EUR   bez DPH.   Zhotoviteľ je platcom DPH. 
3.2.   Účastníci sa ďalej dohodli na nasledovnom spôsobe platenia ceny za dielo: v celkovej výške 100 %   
        ceny diela - po odovzdaní diela zhotoviteľom a prevzatí diela objednávateľom, na základe vykonanej  
        fakturácie zhotoviteľom so 14-dňovou  lehotou splatnosti. 
3.3.   V prípade nedodržania splatnosti súm podľa predchádzajúceho bodu sa zmluvné strany dohodli na    
         úrokoch z omeškania vo výške 0,05 % denne. 

 
IV. Termín dodania 

 
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonané dielo odovzdať objednávateľovi do: 15.8.2011 a objednávateľ sa 

zaväzuje dielo v uvedenej lehote prijať. 
4.2. Zhotoviteľ  a objednávateľ sa dohodli, že výsledky predmetu zmluvy podľa článku II zmluvy sa 

dňom podpísania odovzdávacích a preberacích protokolov stávajú vlastníctvom objednávateľa. 

V. Práva a povinnosti objednávateľa 
 

5.1. 
5.2. 
 
5.3. 
 
 
 
5.4. 
 
5.5. 

Objednávateľ   je   povinný  predložiť   zhotoviteľovi   podklady   nevyhnutné  k  vykonaniu   diela. 
Objednávateľ je povinný na požiadanie zhotoviteľa spolupôsobiť pri zabezpečovaní informácií 
a dokladov potrebných pre vyhodnotenie diela, a to do 3 dní od požiadania zhotoviteľa. 
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo 
v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa odstránenie nedostatkov 
vzniknutých  chybným konaním zhotoviteľa a vykonávanie diela riadnym spôsobom. Ak tak 
zhotoviteľ  neurobí ani v primeranej lehote, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať a bez zbytočného odkladu vykonať jeho prehliadku 
po odovzdaní. 
Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za vykonanie diela dohodnutú v čl. III. 

5.6.    Všetky  úkony  z tejto  zmluvy za objednávateľa plní a za práva a povinnosti objednávateľa  
           v zmluve dohodnuté, zodpovedá  ako zástupca   objednávateľa   prof. Ing. Štefan Medvecký,   PhD.,    
           riaditeľ    Ústavu      konkurencieschopnosti     a     inovácií     Žilinskej    univerzity    v    Žiline.      
 

VI. Práva a povinnosti zhotoviteľa 
 

6.1. 
 
6.2. 
 
6.3. 
 
 
 
6.4. 
 
 
6.5. 

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase, resp. aj 
pred dohodnutým časom. 
Zhotoviteľ zodpovedá za veci prijaté od objednávateľa, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela a je 
povinný ich vrátiť bez zbytočného odkladu po odovzdaní diela. 
Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na to, že predložené 
podklady potrebné na vykonanie diela sú nedostatočné, resp. s chybami a na nevhodnú povahu 
pokynov daným mu objednávateľom, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. 
Objednávateľ sa zaväzuje, že zverené obchodné a technické informácie nesprístupní tretím osobám 
bez jeho písomného súhlasu a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok 
tejto zmluvy. 
Ak nevhodné alebo nedostatočné veci alebo nevhodné pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní 
diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu  prerušiť do doby výmeny 
alebo doplnenia dokladov alebo zmeny pokynov objednávateľa, alebo písomnom oznámení 
objednávateľa, že trvá na vykonávaní diela s takýmito vecami alebo podľa daných pokynov. O dobu 
prerušenia sa predlžuje lehota na vykonanie diela.  
Zhotoviteľ je na základe tejto zmluvy a dohodnutých podmienok a termínov povinný realizovať 
predmet zmluvy. V prípade, že realizácia zo strany zhotoviteľa nebude zabezpečená, zaväzuje sa 
zhotoviteľ uhradiť všetky vzniknuté škody.  
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VII. Záverečné ustanovenia 
 

7.1. 
 
 
7.2. 
 
 
7.3. 
 
7.4. 
 
7.5. 
 
7.6. 
 
 
7.7 

Zmluvné strany sa dohodli, že pri podstatnom porušení tejto zmluvy  môže hociktorá zmluvná 
strana od zmluvy jednostranne odstúpiť s okamžitou účinnosťou po písomnom oznámení druhej 
strane. 
Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu v Centrálnom registri 
zmlúv v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v aktuálnom 
znení.  
Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých obidve zmluvné strany obdržia po dvoch 
vyhotoveniach. 
Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné robiť len písomne a po vzájomnej dohode obidvoch 
účastníkov. 
Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). 
Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy riešiť prednostne  
vzájomným rokovaním a dohodou, inak ich budú prejednávať slovenské všeobecné súdy v zmysle 
ustanovení Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.  
Zmluva nadobúda: 
� platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a 
�  účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v zmysle zákon č. 546/2010, ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

7.8 Zmluvné strany zhodne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že obsahu zmluvy porozumeli, 
je im jasný, zrozumiteľný a určitý. 

 
 
 
za zhotoviteľa:             za objednávateľa: 
 
 
 
 
 
 
.......................................................      .......................................................... 
Ing. Milan Hulín, PhD.        prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.. 
predseda správnej rady        rektorka 
 
 
 
 
 
 
          .......................................................... 
          Ing. Jana Gjašíková 
          kvestorka   
 
 
 
 
 
 
V Žiline dňa        V Žiline dňa 
 


