
 

 

ZMLUVA O DIELO  

 
uzavretá medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 

185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení a podľa príslušných právnych predpisov 

 
 
Autor:  ITermix IT Solutions, s.r.o. 
  Záhradná 563/29 
  919 43 Cífer 
  IČO: 53069871 
  DIČ: 2121259063 
  Číslo účtu: SK04 1100 0000 0029 4308 5483 
  Zastúpená: Daniel Baláž, konateľ 
(ďalej len „autor“)  
 
a 
 
 
 
Nadobúdateľ:  Miestna akčná skupina 11 PLUS 
  Nám. A. Hlinku č. 31 
  919 43 Cífer  
  IČO: 42404037 
  Zastúpená: Mgr. Maroš Sagan, PhD., predseda 
 
 
(ďalej len „nadobúdateľ“) 
 
(Autor a nadobúdateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy na dodanie diela a jeho používanie (ďalej len 
„zmluva“) 
 
 
 

Preambula 
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, ktorá je výsledkom postupu zadávania zákazky 

s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde nadobúdateľ 

ako verejný obstarávateľ prijal cenovú ponuku autora ako uchádzača, ktorý uspel vo 

výzve nadobúdateľa na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Skupina digitálnych 

nástrojov na propagáciu MAS 11 PLUS – Dodanie POI profilov, obsahu pre SMART mapu 

a vytvorenie vzdelávacej hry“. (ďalej aj „dodanie diela“)  

2. Dielo je súčasťou projektu: „Využitie turistického potenciálu MAS 11 PLUS na 

budovanie a posilňovanie miestnej komunity, reg. číslo projektu 089“, podporeného 

z dotácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.  



 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je dodanie diela, ktorým sa na účely tejto zmluvy rozumie 

vytvorenie 

Digitálnych POI profilov bodov záujmu na území MAS 11 PLUS, obsahu pre SMART 

mapu na zobrazenie náučných okruhov a vytvorenie vzdelávacej hry („dodanie diela“).  

2. Dielo sa  na  účely  tejto  zmluvy  považuje  za  vytvorené  v okamihu,  kedy  je  vyjadrené  

v podobe vnímateľnej zmyslami a zachytené na nosiči, resp. publikované spôsobom 

bežne dostupným pre používateľa – návštevníka stránky www.mas-11plus.sk. 

Finálnym výsledkom dodania diela je výstup v digitálnej forme v bežne dostupnom 

formáte typu pdf., word, html a obdovné.  Zároveň dielo musí zodpovedať špecifikácii 

určenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

Článok II. 

    Vytvorenie a odovzdanie diela 

1. Autor sa týmto zaväzuje na vlastnú zodpovednosť a za podmienok stanovených 

touto zmluvou dodať pre nadobúdateľa dielo a nadobúdateľ sa zaväzuje dielo od 

autora prevziať a zaplatiť mu zaň dohodnutú odmenu za dodanie diela. 

2. Autor je povinný vytvoriť dielo osobne za použitia vlastnej tvorivej práce.  

3. Po vytvorení diela je autor povinný umožniť nadobúdateľovi oboznámiť sa s ním. V 

prípade ak bude nadobúdateľ po oboznámení sa s vytvorením diela požadovať jeho 

ďalšiu úpravu potrebnú pre riadne užívanie, je autor povinný túto úpravu vykonať. 

4. Pred odovzdaním diela je autor povinný umožniť nadobúdateľovi oboznámiť sa s ním.  

V prípade ak bude nadobúdateľ po oboznámení sa s vytvoreným dielom požadovať 

jeho ďalšiu úpravu potrebnú pre riadne užívanie diela, je autor povinný túto úpravu 

vykonať. 

5. Povinnosť dodania diela je splnená dňom jeho písomne potvrdeného prevzatia oboma 

zmluvnými stranami. pričom vzor preberacieho protokolu tvorí prílohu č. 2 tejto 

zmluvy. Preberací protokol bude podpísaný oboma zmluvnými stranami a bude 

podkladom pre vystavenie faktúry (daňového dokladu). 

6. Autor je povinný dodať dielo najneskôr do 31.01.2022 a najneskôr v tento deň ho 

aj odovzdať nadobúdateľovi. Autor môže dielo vytvoriť a odovzdať aj pred týmto 

dátumom.  

7. Nadobúdateľ nie je povinný prevziať od autora dielo v prípade, ak má dielo 

nedostatky, ktoré bránia jeho riadnemu používaniu. 
 

Článok III. 

Odmena za dodanie diela a udelenie licencie 
 

1. Nadobúdateľ sa zaväzuje autorovi zaplatiť odmenu za dodanie diela vo výške 16.500 

EUR s DPH, slovom (šestnásť tisíc päť sto EUR), pričom táto suma predstavuje konečnú 

odmenu za dodanie diela. 



 

 

2. Celková cena za dielo je cena konečná, maximálna, neprekročiteľná a zahŕňa všetky 

náklady zhotoviteľa spojené s vyhotovením, tlačou a dodaním predmetu zákazky 

uvedeným v článku I tejto zmluvy.  

3. Lehota splatnosti faktúry za celé dielo je do 14 dní odo dňa doručenia faktúry 

nadobúdateľovi. Nadobúdateľ zrealizuje úhradu za dodanie diela dodávateľovi 

prevodom na bankový účet. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Autor vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku I. je 

predmetom jeho činnosti a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 

ktoré sú pre riadne vykonanie predmetu plnenia potrebné a zaručuje v úplnosť, kvalitu 

a komplexnosť spracovania predmetu plnenia pre požadovaný účel. 

2. Autor je povinný: 

2.1 vykonať predmet zmluvy riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy,  

2.2 v prípade pripomienok nadobúdateľa upraviť príslušnú časť predmetu plnenia 

v súlade s pripomienkami nadobúdateľa, a to v primeranej lehote, ktorá nesmie 

byť dlhšia ako päť pracovných dní od obdržania pripomienok nadobúdateľa 

a predložiť ich na opätovné schválenie (ak sa požaduje), 

2.3 písomne oznámiť nadobúdateľovi nevhodnosť pokynov a poskytnutých podkladov 

na vykonanie predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o ich 

nevhodnosti dozvedel. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zodpovedá autor 

v celom rozsahu za nemožnosť realizácie predmetu plnenia riadne a včas. 

3. Nadobúdateľ je povinný: 

3.1 poskytnúť autorovi podklady potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v súlade 

s požiadavkami, 

3.2 poskytnúť autorovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy v súlade s touto 

zmluvou. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu plnenia poskytne 

autorovi v rozsahu nevyhnutnom na jeho riadne vykonanie potrebnú súčinnosť 

tak, ako je upravené v tejto zmluve vrátane jej príloh ako i súčinnosť spočívajúcu 

najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov a spresnení podkladov, ak o to v priebehu 

realizácie predmetu zmluvy autor požiada nadobúdateľa, a zabezpečí potrebnú 

technickú infraštruktúru potrebnú na publikovanie diela požadovaným spôsobom, 

3.3 uhradiť dohodnutú cenu predmetu zmluvy. 

 

Článok V. 

Zmluvná pokuta a náhrada škody 

1. Ak autor odovzdá predmet zmluvy uvedený v článku I tejto zmluvy po dohodnutom 

termíne uvedenom v článku II bod 6 tejto zmluvy, má nadobúdateľ nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu plnenia, za každý aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania nadobúdateľa s úhradou faktúry po termíne jej splatnosti, je 

autor oprávnený uplatniť voči nadobúdateľovi úrok z omeškania vo 0,05% za každý 



 

 

začatý deň omeškania. 

3. Zmluvná strana je povinná uhradiť zmluvnú pokutu do desiatich dní na základe výzvy 

oprávnenej strany, a to jej doručením druhej zmluvnej strane. 

4. Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením 

zmluvných povinností. 
 

Článok VI.  

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných 

strán, pričom rozhodujúci je neskorší dátum podpisu jednej zo zmluvných strán. 

2. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom znení vrátane 
príloh a dodatkov na webovom sídle nadobúdateľa. 

3. Táto zmluva sa uzatvára v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží autor a dve 
nadobúdateľ. 

4. Akékoľvek zmeny zmluvy možno vykonať len v písomnej forme osobitným dodatkom 

k tejto zmluve so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany prehlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva 
vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v 
tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto 
zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy prílohy: 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky, 
Príloha č. 2 – Preberací protokol. 

 

 
 

V Cíferi, dňa: 30.12.2021        V Cíferi, dňa: 30.12.2021   
 
 

 
 
 
.......................................................                                ....................................................... 
       
              Daniel Baláž  Maroš   Sagan  
Konateľ ITermix IT Solutions, s.r.o.                                  Predseda MAS 11 PLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Príloha č. 1: 
 
Opis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je vytvorenie a dodanie 
A) Vytvorenie profilov POI (point of interest = body záujmu) 50x 

- dodanie originálneho digitálneho obsahu v uvedenom rozsahu 
- názov (max 128 znakov), úvodný text (max 512 znakov), pohoha/súradnice POI,  

adresa/lokalita bodu, zdroj dát, opis bodu (max 5000 znakov) 
- fotografie POI, minimálne 3x, maximálne 5x jeden POI (maximálne celková 

veľkosť pri 5x fotografia 20 MB) 
B) Vytvorenie obsahu pre smart mapu s bodmi POI a tématické okruhy:  

- dodanie originálneho digitálneho obsahu v uvedenom rozsahu 
- návrh obsahu pre trasu – 5 tématických okruhov: 
1. Sakrálne objekty  MAS 11 PLUS – Za najstaršími sakrálnymi pamiatkami, 

minimálny počet bodov na trase 7 
2. Zaujímavosti MAS 11 PLUS – Chráneným vtáčím územím Úľanská mokraď, 

minimálny počet bodov na trase 7 
3. Príroda MAS 11 PLUS – Okruh Chráneným prírodným územím, minimálny počet 

bodov na trase 5 
4. Malý cyklookruh MAS 11 PLUS – Za sakrálnymi národnými kultúrnymi 

pamiatkami, minimálny počet bodov na trase 5 
5. Veľký cyklookruh MAS 11 PLUS – Za mlynmi Trnavskej pahorkatiny, minimálny 

počet bodov na trase 7 
- parametre bodov na trase ako v A) – môžu byť zahrnuté aj tie isté 
- trasa každého tématického okruhu je minimálne 20 km 
- dodanie trasy vo formáte GPX alebo XML s maximálnou veľkosťou 5MB 
- optimalizácia trasy GPS koordináty trasy 

C) Vytvorenie vedomostnej populárno vzdelávacej hry  
- dostupná cez webové rozhranie, prístupná 24/7, on-line  
- kompatibilná a umiestniteľná na web http://mas-11plus.sk (stačí do frame) 
- rozsah minimálne 150 otázok a odpovedí  
- odpovede s možnosťou a), b), c) alebo áno/nie 
- prihlásenie do hry cez užívateľské meno a heslo (identifikátor e-mailová adresa) 
- vyhodnotenie testu – zostavenie poradia úspešných riešiteľov 
- dodávateľ zabezpečí programovú časť aj obsahovú časť 
- otázky smerované na kultúrne, historické, spoločenské, prírodné a ďalšie danosti 

z územia MAS 11 PLUS 
 

Všetky dodané podklady požadované v A), B), C) dodávateľ zabezpečí na vopred 
pripravenú infraštruktúru, ktorú zabezpečí verejný obstarávateľ. K dispozícii je 
bezplatne zabezpečený Dedicated Server Intel Xeon, 96 GB RAM s pripojením 1 
Gbps bez dátového limitu, s dostupnosťou 99,9%, softvérovo Arch Linux, 
Databáza Postgresql, PHP, Python, Elasticsearch, Redis, Firewall, NGINX. 
K dispozícii admin a systém goslovakia.sk. Hra musí byť naprogramovaná 
kompatibilne, s možnosťou využitia tohto systému, ktorý poskytne dostatočnú 
konektivitu, prístup do administrácie aj potrebnú technickú podporu 
s prepojiteľnosťou na web mas-11plus.sk.   

 
 

http://mas-11plus.sk/


 

 

Príloha č. 2 
 
Preberací protokol 
 
 

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA 
 
 
 

 Odovzdávajúci: 
  ITermix IT Solutions, s.r.o. 
  Záhradná 563/29 
  919 43 Cífer 
  IČO: 53069871 
  DIČ: 2121259063 
  Číslo účtu: SK04 1100 0000 0029 4308 5483 
  Zastúpená: Daniel Baláž, konateľ 

 Preberajúci: 
  Miestna akčná skupina 11 PLUS 
  Nám. A. Hlinku č. 31 
  919 43 Cífer  
  IČO: 42404037 
  Zastúpená: Mgr. Maroš Sagan, PhD., predseda 

  

  

  

  

  

  
 
 

Dňa 30.12.2021 uzavreli odovzdávajúci ako autor a preberajúci ako nadobúdateľ Zmluvu 
na dodanie diela, v zmysle ktorej sa odovzdávajúci zaviazal odovzdať preberajúcemu 
dielo podľa čl. I bodu 1) predmetnej zmluvy (ďalej len „dielo“). 

 
1) Odovzdávajúci svojím podpisom potvrdzuje odovzdanie diela v zmysle čl. I bod 1) Zmluvy 

o dielo. 

2) Preberajúci sa oboznámil so stavom preberaného diela a preberá ho bez pripomienok. 
 
 

V Cíferi, dňa ..................................... 
 

 
       Odovzdávajúci:                                                          Preberajúci: 
 
 
 
 
 

........................................                                      ......................................... 
                        

 


