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ZMLUVA O DIELO 
(Zhotovenie web stránky) 

uzavretá podľa §631 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) a  
§40 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom  

(ďalej len „AZ“) medzi 
 
 
Objednávateľ: 
 
 
 
 
a 

[meno a priezvisko]  
[dátum narodenia] 
[miesto trvalého pobytu] 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 

Zhotoviteľ: 
 

MAKROMONT s.r.o. 
Hornoulická 17, Bojnice 972 01 
IČO: 36 696 218 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 
17215/R 
IČ DPH: [x] 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo – web 

stránku a záväzok Objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela cenu podľa tejto 
zmluvy. 
 

1.2 Dielo spočíva vo web stránke, ktorej obsah, rozsah a technická špecifikácia je určená v cenovej 
ponuke Zhotoviteľa (ďalej len „Cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto 
zmluvy (ďalej len „Dielo“).  

 
1.3 Predmetom tejto zmluvy je tiež určenie rámcových podmienok v prípade zmien alebo doplnení 

Diela. 
 

II. 
Spôsob zhotovenia Diela 

 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa požiadaviek Objednávateľa, ktorých zoznam je 

uvedený v Cenovej ponuke, a to do (určenie času zhotovenia).  
 

2.2 Zhotoviteľ bude zhotovovať Dielo na svojom webovom serveri a doméne. Umiestnenie Diela 
po jeho dokončení a odovzdaní Objednávateľovi je upravené ďalej v tejto alebo osobitnej 
zmluve.   
 

2.3 Zhotoviteľ bude zhotovovať Dielo vo fázach podľa jednotlivých kompaktných častí Diela, 
akými sú napríklad úvodná stránka Diela (home page), jednotlivé podstránky diela a prípadne 
individuálne grafické návrhy obrázkov, ikon a podobne (ďalej len „Fázy Diela“). Zhotoviteľ sa 
zaväzuje predložiť Objednávateľovi grafickú vizualizáciu Fáz Diela na schválenie.  

 
2.4 Zhotoviteľ a Objednávateľ sa zaväzujú komunikovať (dávať pokyny, prijímať pokyny, 

schvaľovať Fázy Diela a pod.) prednostne prostredníctvom aplikácie Zhotoviteľa „flyspray“ 
(ďalej len „Flyspray“). Zhotoviteľ vytvorí Objednávateľovi k Flyspray za týmto účelom 
potrebné prístupové práva. Objednávateľ je povinný zadať svoj pokyn týkajúci sa zhotovenia 
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Diela ako „úlohu“ vo Flyspray s uvedením požadovaného času jej splnenia. Každá úloha 
podlieha akceptácii zo strany Zhotoviteľa. Od momentu akceptácie úlohy začína plynúť lehota 
na jej splnenie dohodnutá jednotlivo pre každú úlohu. 

 
2.5 Objednávateľ je povinný schváliť jednotlivé Fázy Diela alebo sa k nim vyjadriť najneskôr do 

[x] dní od ich predloženia Zhotoviteľom. Objednávateľ môže vykonať schválenie Fázy Diela vo 
Flyspray schválením zodpovedajúcej úlohy a potvrdením jej statusu „100%“. Ak sa 
Objednávateľ nevyjadrí v určenej lehote, platí, že súhlasí s vyhotovením predmetnej Fázy Diela. 
Dodatočné požiadavky Objednávateľa na zmenu Fázy Diela po jej schválení sa budú považovať 
za samostatnú objednávku na zmenu Diela podľa ust. 5.1 tejto zmluvy. 
 

2.6 Nasledovné osoby sú oprávnené komunikovať so Zhotoviteľom v mene Objednávateľa 
v rozsahu práv a povinností Objednávateľa podľa tejto zmluvy (ďalej len „kontaktná osoba 
Objednávateľa“): 

 
• [meno, priezvisko, funkcia, e-mailová adresa, telefónne číslo]; 
• resp. iná osoba určená preukázateľne Objednávateľom v priebehu plnenia tejto zmluvy. 
 
Nasledovné osoby sú oprávnené komunikovať s Objednávateľom v mene Zhotoviteľa v rozsahu 
práv a povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ďalej len „kontaktná osoba Zhotoviteľa“): 
 
• Ing. Róbert Lupták, konateľ, [e-mailová adresa, telefónne číslo]. 
 

2.7 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi maximálnu možnú súčinnosť pri realizácii 
predmetu zmluvy, najmä 
 
a) zaistiť pre potreby zhotovenia Diela a zistenia jeho obsahovej náplne možnosť aktívnej 

komunikácie s kontaktnou osobou Objednávateľa;  
b) zabezpečiť, aby kontaktná osoba Objednávateľa odpovedala v rámci realizácie predmetu 

zmluvy na otázky Zhotoviteľa resp. poskytla požadované podklady v lehotách uvedených 
Zhotoviteľom, vrátane lehôt určených označením priority nasledovne:  

 
Zhotoviteľ bude zasielať svoje otázky resp. požiadavky potrebné na zhotovenie Diela 
prednostne prostredníctvom vytvorenia úlohy vo Flyspray, pričom každej úlohe pridelí jednu 
z nasledovných priorít: 
 
• „Kritická“ = do 24 hodín;  
• „Vysoká“ = do 48 hodín;   
• „Stredná“ = do 72 hodín;  
• „Nízka“ = do 96 hodín;  
• „Veľmi nízka“ = do 120 hodín 

 
Lehoty na zhotovenie Diela alebo jeho jednotlivých Fáz neplynú počas omeškania 
Objednávateľa s povinnosťou poskytnúť potrebnú súčinnosť. 

 
2.8 Ak z ust. 2.7 tejto zmluvy nevyplýva iná lehota, Objednávateľ je povinný dodať Zhotoviteľovi 

všetky obsahové podklady na zhotovenie Diela, ako sú napr. text, obrázky, fotografie a pod. 
najneskôr do [x] dní pred dohodnutým dňom odovzdania Diela alebo niektorej Fázy Diela, na 
zhotovenie ktorej sú potrebné.  
 

2.9 Ak z ust. 2.7 tejto zmluvy nevyplýva iná lehota, Objednávateľ je povinný konkretizovať svoje 
požiadavky na zhotovenie Diela stanovené v Cenovej ponuke najneskôr [x] dní pred 
dohodnutým dňom odovzdania Diela alebo niektorej Fázy Diela, na zhotovenie ktorej sú 
potrebné.  
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2.10 Ak je Objednávateľ v omeškaní so splnením povinnosti podľa ust. 2.7, 2.8 alebo 2.9 tejto 

zmluvy, Zhotoviteľ je podľa vlastného uváženia oprávnený nepokračovať v zhotovovaní Diela 
až do splnenia povinnosti Objednávateľa alebo, ak je to možné, dokončiť príslušnú Fázu Diela 
resp. Dielo na základe podkladov a požiadaviek, ktoré má k dispozícii k poslednému dňu lehoty 
uvedenej v ust. 2.7, 2.8 alebo 2.9 tejto zmluvy. O čas omeškania Objednávateľa so splnením 
jeho povinností podľa tejto zmluvy sa predlžujú lehoty na dokončenie Diela alebo Fáz Diela 
stanovené v tejto zmluve alebo dohodnuté medzi stranami inak.   

 
Ak Objednávateľ neposkytne súčinnosť podľa ust. 2.7, 2.8 alebo 2.9 tejto zmluvy ani 
v dodatočnej primeranej lehote určenej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu nemá vplyv na právo Zhotoviteľa na Cenu 
Diela. 

 
2.11 Pri zhotovení diela je Zhotoviteľ povinný postupovať podľa pokynov (konkretizovaných 

požiadaviek) Objednávateľa, iba ak 
 

• sa v ich dôsledku nezmení rozsah Diela v zmysle Cenovej ponuky alebo schválená Fáza 
Diela; 

• budú v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a dobrými mravmi; 
• ich Objednávateľ oznámi dohodnutým spôsobom Zhotoviteľovi najneskôr [x] dní pred 

dohodnutým dňom odovzdania Diela alebo Fázy Diela, ktorej sa uvedené pokyny týkajú.  
 

2.12 Dielo sa považuje za dokončené schválením všetkých Fáz Diela podľa ust. 2.5 tejto zmluvy. 
 

2.13 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi dokončené Dielo po úplnom zaplatení Ceny 
Diela podľa ust. 3.1 tejto zmluvy nasledovným spôsobom:  

 
- Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi prístupové práva k Dielu v rozsahu [potrebná 

technická špecifikácia prístupových práv, ktoré umožnia používať Dielo; napr. že sa 
nesprístupňuje FTP]; zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že Objednávateľ nemá právo na 
FTP kód Diela; 

- Zhotoviteľ prenesie Dielo na webový server určený Objednávateľom, ak sa strany 
nedohodli inak; 

- Zhotoviteľ prenesie Dielo na doménu určenú Objednávateľom, ak sa strany nedohodli inak.  
 
2.14 O odovzdaní Diela sú zmluvné strany povinné spísať a podpísať preberací protokol. Ak 

Objednávateľ odmietne preberací protokol podpísať, má sa za to, že tvrdenia uvedené 
v preberacom protokole Zhotoviteľom sú pravdivé, ak Objednávateľ nepreukáže najneskôr do 
[x] dní od obdržania preberacieho protokolu opak. 
 

2.15 Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa odovzdaním Diela.  
 

III. 
Cena Diela a platobné podmienky 

 
3.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť za zhotovenie Diela cenu vo výške [x],- € (ďalej len „Cena 

Diela“). 
 
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu Diela na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po 

dokončení Diela najneskôr do [x] dní od vystavenia faktúry. Zároveň je Objednávateľ povinný 
zaplatiť preddavok na Cenu Diela vo výške 50% Ceny Diela najneskôr do [x] dní od podpisu 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný začať zhotovovať Dielo až po zaplatení preddavku. Ak sa 
strany dohodnú na platení Ceny Diela po častiach za jednotlivé Fázy Diela, ustanovenia tejto 
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zmluvy týkajúce sa zaplatenia Ceny Diela platia rovnako pre zaplatenie príslušnej časti Ceny 
Diela za jednotlivé Fázy Diela. 

 
3.3 Ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením Ceny Diela alebo jeho časti, je povinný zaplatiť 

Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa nahradiť škodu, ktorá by 
vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Objednávateľa, za porušenie ktorej zaplatil zmluvnú 
pokutu, a to vo výške presahujúcej výšku zaplatenej zmluvnej pokuty. Objednávateľ je povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu aj v prípade, že porušenie povinnosti nezavinil. 

 
3.4 Ak Objednávateľ mešká s platbou Ceny Diela alebo jej časti za Fázu Diela viac ako [x] dní od 

jej splatnosti, je Zhotoviteľ oprávnený dostúpiť od tejto zmluvy.  
 

3.5 Zmena požiadaviek Objednávateľa stanovených v Cenovej ponuke sa považuje za zmenu Diela 
s nárokom Zhotoviteľa na zodpovedajúce zvýšenie Ceny Diela. Ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, zmena požiadaviek Objednávateľa stanovených v Cenovej ponuke alebo 
dohoda zmluvných strán spočívajúce v obmedzení rozsahu Diela po uzavretí tejto zmluvy 
nebudú mať vplyv na dohodnutú výšku Ceny Diela podľa ust. 5.1 tejto zmluvy.    

 
IV. 

Doména a webový server 
 
4.1 Ak sa strany v tejto alebo osobitnej zmluve nedohodli, že Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi 

priestor na svojom webovom serveri (webhosting) a prenájom domény, na ktorých bude Dielo 
umiestnené, je Objednávateľ povinný zabezpečiť doménu a webový server, na ktorom sa má 
umiestniť Dielo pri jeho odovzdaní Objednávateľovi podľa ust. 2.13 tejto zmluvy (ďalej len 
„Doména“ a „Webserver“).  
 

4.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré majú pôvod v Doméne alebo Webserveri. 
 
4.3 Ak Objednávateľ nezabezpečí Doménu alebo Webserver alebo neposkytne dostatočnú 

súčinnosť, ktorá je potrebná na prenesenie Diela na Doménu alebo Webserver, Zhotoviteľ nie je 
povinný odovzdať Objednávateľovi prístupové práva k Dielu a umožniť mu Dielo používať. Ak 
si Objednávateľ nesplní uvedenú povinnosť ani do 1 mesiaca od výzvy Zhotoviteľa, 
Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi poplatok za uskladnenie Diela vo výške [x] 
EUR/deň. Ak si Objednávateľ nesplní túto povinnosť ani do 6 mesiacov od výzvy Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a Dielo vymazať zo svojej domény a servera, 
na ktorom bolo vytvorené, alebo s ním naložiť inak. Odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu 
nemá vplyv na právo Zhotoviteľa na Cenu Diela. 

 
V. 

Zmena alebo doplnenie Diela 
 

5.1 Akékoľvek požiadavky Objednávateľa na zmenu Obsahu Diela, jeho aktualizáciu, alebo úpravu, 
alebo na programové vybavenie, alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových, alebo 
zvukovoobrazových záznamoch alebo akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia Diela nad rozsah 
dojednaný v tejto zmluve (ďalej len „Doplnenie Diela“) sa bude považovať za osobitnú 
objednávku na Doplnenie Diela. Objednávateľ môže zaslať Zhotoviteľovi objednávku na 
Doplnenie Diela prostredníctvom Flyspray, e-mailu alebo v písomnej forme.  

 
5.2 Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Doplnenie Diela a záväzok Objednávateľa 

Doplnenie Diela prevziať a zaplatiť za zhotovenie Doplnenia Diela cenu vznikne v momente 
prijatia objednávky Objednávateľa Zhotoviteľom bez výhrad resp. v prípade pripomienkovania 
objednávky v momente, kedy posledná zo zmluvných strán príjme ponuku (podmienky) 
navrhnutú druhou zmluvnou stranou (ďalej len „Dohoda o Doplnení Diela“). 
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5.3 Ak sa zmluvné strany v Dohode o Doplnení Diela osobitne nedohodnú inak, na Dohodu 

o Doplnení Diela sa primerane vzťahujú podmienky dohodnuté v tejto zmluve okrem výšky 
Ceny Diela. 

 
5.4 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, cena za zhotovenie Doplnenia Diela bude závisieť od 

účelne stráveného času Zhotoviteľa na zhotovení Doplnenia Diela, pričom hodinová sadzba 
bude [x],- €/hodina. 

   
VI. 

Autorské práva 
 
6.1 Odovzdaním Diela Objednávateľovi (za predpokladu, že bola úplne zaplatená Cena Diela) 

udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas na použitie diela (nevýhradnú licenciu), a to 
zverejnenie Diela a dopĺňanie a zmenu obsahových podkladov Diela (napr. text, obrázky, 
fotografie a pod.) (ďalej len „Obsah Diela). Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu v neobmedzenom 
rozsahu na 100 rokov bezplatne. Akékoľvek iné použitie Diela, najmä akýkoľvek zásah do 
zdrojového kódu Diela, si vyžaduje písomný súhlas Zhotoviteľa. 
 

6.2 Zhotoviteľ ďalej udeľuje Objednávateľovi právo, aby Obsah Diela označil svojim menom. 
 

6.3 Objednávateľ je povinný zabezpečiť všetky potrebné oprávnenia a licencie potrebné na použitie 
Obsahu Diela v Diele, najmä jeho zverejnenie a prípadnú úpravu. V prípade nesplnenia tejto 
povinnosti ani v dodatočnej primeranej lehote určenej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ oprávnený 
od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu nemá vplyv na právo 
Zhotoviteľa na Cenu Diela. 

 
6.4 Objednávateľ udeľuje Zhotoviteľovi bezplatne nevýhradnú licenciu na použitie Obsahu Diela 

vyhotovením jeho rozmnožením v rámci vyhotovenia rozmnoženín Diela, jeho zverejnením, 
sprístupnením resp. poskytnutím tretím osobám v rámci použitia rozmnoženín Diela resp. 
jednotlivých Fáz Diela za účelom marketingu predmetu svojho podnikania. Objednávateľ 
udeľuje túto licenciu v neobmedzenom rozsahu na 100 rokov. Objednávateľ je povinný 
zabezpečiť všetky potrebné oprávnenia a licencie potrebné na platné udelenie tejto licencie. 
Táto licencia sa považuje za udelenú aj v prípade, že by z akéhokoľvek dôvodu nedošlo 
k odovzdaniu Diela Objednávateľovi. 
 

6.5 Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že 
nasledujúce práva Zhotoviteľa nie sú dotknuté ustanoveniami tejto zmluvy:   

 
• Zhotoviteľ je oprávnený označiť Dielo svojím obchodným menom, logom, pseudonymom 

resp. inou obchodnou značkou a hypertextovým odkazom na svoju webovú stránku; 
Objednávateľ je povinný zachovať označenie Zhotoviteľa po celú dobu existencie Diela; 

• Zhotoviteľ je oprávnený používať rozmnoženiny Diela za účelom marketingu predmetu 
svojho podnikania, najmä ich zverejňovať, sprístupniť resp. poskytnúť tretím osobám, 
vyhotovovať ďalšie rozmnoženiny Diela; 

• Zhotoviteľ je oprávnený využívať Dielo a jednotlivé prvky Diela (s výnimkou Obsahu 
Diela) a spracovať Dielo pri tvorení ďalších webových stránok v rámci svojej 
podnikateľskej činnosti a udeľovať toto právo tretím osobám; 

• Objednávateľ najmä nie je oprávnený vykonať také zmeny Diela, ktoré by vyžadovali zásah 
do zdrojového kódu Diela.       

 
Vyššie uvedené sa týka rovnako každej jednotlivej Fázy alebo inej časti Diela, ktoré Zhotoviteľ 
sprístupní Objednávateľovi. 
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VII. 
 

 
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

 
7.1 Objednávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva, záväzky, jednotlivé povinnosti alebo 

pohľadávky z tejto zmluvy na tretiu osobu bez písomného súhlasu Zhotoviteľa. V prípade 
porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 
  

7.2 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti inú osobu. 
 

7.3 Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za obsah informácií, ktoré sa umiestnia na webovej 
stránke – Obsah Diela, najmä zodpovedá za to, že Obsah Diela bude v súlade s platnými 
právnymi predpismi a dobrými mravmi. Zhotoviteľ nenesie za Obsah Diela akúkoľvek 
zodpovednosť. Ak Zhotoviteľ zistí, že Obsah Diela, ktorý Objednávateľ požaduje od 
Zhotoviteľa v Diele umiestniť, alebo ktorý Objednávateľ zjavne plánuje v Diele zverejniť, je 
v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, a Objednávateľ nezabezpečí 
nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote určenej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu nemá vplyv na právo Zhotoviteľa 
na Cenu Diela. 

 
7.4 V prípade, že by si akákoľvek tretia osoba uplatňovala akékoľvek nároky voči Zhotoviteľovi 

z dôvodu práva k Obsahu Diela alebo by v súvislosti s Obsahom Diela bola voči Zhotoviteľovi 
vyvodená akákoľvek zodpovednosť, je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku 
potrebnú súčinnosť za účelom zbavenia sa zodpovednosti a nahradiť Zhotoviteľovi škodu, ktorá 
by v dôsledku toho Zhotoviteľovi vznikla. 

 
7.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy pred dokončením Diela zo zákonných 

a zmluvných dôvodov písomným odstúpením doručeným Objednávateľovi. Zhotoviteľ je tiež 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak vopred upozornil Objednávateľa na možnú nezhodu 
softvéru, alebo iných komponentov dodaných mu Objednávateľom so softvérom, alebo 
komponentmi potrebnými na vyhotovenie, úpravu, alebo zmenu Diela, ak by taká nezhoda 
mohla spôsobiť narušenie podstatných úžitkových vlastností Diela, jeho funkčnosť, kvalitu a 
úroveň zobrazenia, alebo funkčnosť iných aplikácií použitých pri tvorbe Diela a Objednávateľ 
na použití takého softvéru, alebo komponentov naďalej trvá. Odstúpenie od zmluvy z tohto 
dôvodu nemá vplyv na právo Zhotoviteľa na Cenu Diela. 
 

7.6 Vzhľadom na charakter Diela je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy len z dôvodu 
hrubého porušenia povinností Zhotoviteľa; zmluvné strany dohodli na vylúčení aplikácie § 642 
ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

 
VIII. 

Mlčanlivosť 
 
8.1 Objednávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvie v súvislosti s touto zmluvou a neoznámi ani inak nesprístupní iným osobám akékoľvek 
údaje, informácie alebo listiny, ktoré mu boli poskytnuté Zhotoviteľom alebo ku ktorým sa 
dostal inak v súvislosti s plnením tejto zmluvy, alebo ktoré sa týkajú Zhotoviteľa alebo jeho 
obchodných partnerov, najmä informácie o spôsobe a systéme práce Zhotoviteľa, o jeho 
obchodnej politike, o finančnej situácii a hospodárení Zhotoviteľa, o jeho vnútornej organizácii 
a vzťahoch (ďalej len „Dôverné informácie“). Za Dôverné informácie sa nepovažujú 
informácie, ktoré boli zverejnené alebo sú všeobecne známe. 

 
8.2 Povinnosť mlčanlivosti podľa tejto zmluvy platí aj po jej skončení.  

 



	

7/7 
	

8.3 Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na sprístupnenie Dôverných informácií zamestnancom, 
spolupracovníkom, alebo poradcom zmluvných strán, na sprístupnenie Dôverných informácií 
v prípade sporu medzi zmluvnými stranami príslušnému súdnemu orgánu a v prípadoch, 
v ktorých sprístupnenie informácií vyžadujú platné právne predpisy. 

 
8.4 Zmluvné strany sú povinné zaviazať k povinnosti mlčanlivosti v rovnakom rozsahu všetky 

osoby, ktorým sprístupnia Dôverné informácie.  
 

IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
9.1 Písomnosti predpokladané touto zmluvou sú zmluvné strany povinné si vzájomne doručovať 

osobne alebo prostredníctvom pošty doporučenou zásielkou. Písomnosť sa považuje za 
doručenú jej prevzatím, odmietnutím alebo dňom vrátenia zásielky jej odosielateľovi ako 
nedoručenej.  
 

9.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
9.3 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a výslovne v nej neupravené sa riadia najmä 

zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení a zákonom č. 618/2003 Z.z. 
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení. 

 
9.4 Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane alebo ukáže neplatným alebo neúčinným, nebude 

to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy alebo zmluvy ako 
celku. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť neplatné alebo neúčinné 
ustanovenie takým novým platným a účinným ustanovením, ktoré by podľa možností čo najviac 
zodpovedalo pôvodnému zámeru neplatného resp. neúčinného ustanovenia. 

 
9.5 Zmena tejto zmluvy je možná len písomne vo forme dodatku podpísaného oboma zmluvnými 

stranami. 
 

9.6 Skončenie tejto zmluvy sa nebude dotýkať ustanovení čl. VI „Autorské právo“, čl. IX 
„Mlčanlivosť“ a iných ustanovení, z povahy ktorých vyplýva, že majú platiť aj po skončení tejto 
zmluvy.  

 
9.7 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

 
9.8 Nasledovné prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy: 

 
• Cenová ponuka 
 

9.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali a rozumejú jej obsahu, ich zmluvná 
voľnosť nie je obmedzená, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok 
a súhlasia s ňou, na znak čoho pripájajú nižšie svoje vlastnoručné podpisy. 

  
 
V ______________, dňa _______  
 
Za Zhotoviteľa: 
 
_________________________ 
MAKROMONT s.r.o. 
Ing. Róbert Lupták 
konateľ 

V ______________, dňa _______  
 
Za Objednávateľa: 
 
_________________________ 
 

	


