
Zmluva o dielo na vytvorenie webovej stránky 

uzatvorená podľa § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom (autorský zákon) a § 631 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

medzi 

Objednávateľ: 

Ústav pamäti národa 

Námestie slobody 6 

817 83 Bratislava 

zastúpený: Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD. LL.M., predseda Správnej rady ÚPN 

IČO: 37 97 7997 

DIČ: 2021736365 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

číslo účtu: SK32 5600 0000 0018 4908 5001 

kontakt: Ing. Peter Šalkovič 

(ďalej len „objednávateľ") 

a 

Autor: 

Juraj Karáč 

Bratislava 

dátum narodenia: 

číslo OP: 

bankové spojenie: 

číslo účtu: 

kontakt: 

(ďalej len „autor") 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je vytvorenie diela webovej stránky na doméne 
www.februar1948.sk, www.21august1968.sk a úpravu webovej stránky na doméne 
www.17november1989.sk, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve objednávateľa. 

http:www.17november1989.sk
http:www.21august1968.sk
http:www.februar1948.sk


2. Autor sa zaväzuje osobne vytvoriť podľa pokynov objednávateľa dielo - novú webovú 
stránku(ďalej len „dielo") a zároveň udeliť objednávateľovi licenciu na jeho použitie. 
3. Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 
4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo na základe Preberacieho protokolu, ktorého vzor 
je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu. Príloha č. 2 tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Článok II 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena za vyhotovenie diela je určená dohodou zmluvných strán, a to vo výške 600 € 
(slovom šesťsto eur). 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady ako aj udelenie 
licencie podľa článku Vl tejto zmluvy. 
3. Dohodnutá cena diela zahŕňa taktiež inštaláciu a konfiguráciu diela v sídle ÚPN 
a technickú podporu po dobu 1 roka od protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dielo do 14 dní odo dňa podpísania 
Preberacieho protokolu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy na účet autora uvedený v záhlaví 
tejto zmluvy. 
5. Zmluvné strany sa podľa § 43 ods. 14 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov") dohodli, že z príjmu za verejné 
vykonanie diela - za odmenu podľa čl. III. tejto zmluvy - objednávateľ daň vyberanú zrážkou 
podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov neuplatní a autor sa zaväzuje tento príjem 
zdaniť sám spôsobom uvedeným v § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov - prostredníctvom 
autorom podaného daňového priznania. Autor je uzrozumený s tým, že zákonnou 
povinnosťou objednávateľa podľa uvedeného ustanovenia zákona o dani z príjmov je 
oznámiť zmluvu podľa predchádzajúcej vety tohto článku správcovi dane (príslušnému 
daňovému úradu) najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom 
bola uzavretá. Autor si je vedomý právnych dôsledkov, najmä príslušných sankcií ktoré budú 
uplatnené, keby príjem sám nezdanil. 

Článok III 

Termín a miesto plnenia 

1. Autor sa zaväzuje zhotoviť a dodať dielo objednávateľovi najneskôr do 15.2.2018. 
2. Miestom dodania diela je sídlo objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo na základe Preberacieho protokolu, ktorého vzor 
tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

Článok IV 

Práva a povinnosti autora 



1. 

1. Autor je povinný vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii diela v Prílohe č. 1 

tejto zmluvy. 

2. Autor je povinný odovzdať dielo najneskôr do termínu uvedeného v článku III bod 1 tejto 

zmluvy na hmotnom nosiči dát, ktorý bude obsahovať zdrojové kódy k dielu. 

3. Autor je povinný upozorniť objednávateľa na nízku kvalitu dodaných obrázkov alebo 
iných komponentov dodaných objednávateľom na vytvorenie diela. 

4. Autor má právo na zaplatenie ceny za dielo podľa článku II tejto zmluvy. 

Článok V 

Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ je povinný dodať autorovi podkladové materiály potrebné pre vytvorenie 
diela podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy {textový, zvukový, obrazový materiál, prezentácie), a to 

do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy. 

2. Objednávateľ má právo na kontrolu obsahovej a funkčnej stránky diela. Kontrolu je 

oprávnený vykonať počas tvorby diela, a to počas kontrol, ktoré je oprávnený navrhnúť, 

alebo kontrol na výzvu autora. 

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za dielo v zmysle článku II tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ nie je oprávnený prevziať dielo, ktoré nezodpovedá špecifikácii stanovenej 

v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

Článok Vl 

Licencia 

Autor udeľuje objednávateľovi súhlas použiť dielo nasledovne: 

a) objednávateľ je oprávnený inštalovat, upravovať a používat dielo na neobmedzenom 

počte počítačov, pre zabezpečenie predmetu svojej činnosti; 

b) autor poskytuje objednávateľovi výhradnú licenciu na neobmedzené časové obdobie; 

c) objednávateľ nadobúda dňom zaplatenia ceny za dielo, v ktorej je v zmysle ustanovenia 

článku II bod 2 zahrnutá aj odmena za poskytnutie licencie, vlastnícke právo k hmotnému 

nosiču dát, na ktorom je zaznamenaný dodané dielo a súčasne výlučné právo na použitie 

diela ako celku, ako aj jeho jednotlivých častí; 

d) objednávateľ je oprávnený používať dielo iba v súlade s jeho určením a za podmienok 

ustanovených touto zmluvou; 

e) objednávateľ je oprávnený vytvoriť pre svoju vlastnú potrebu záložné kópie hmotného 

nosiča dát obsahujúceho dielo; 

f) objednávateľ nie je oprávnený udeliť alebo postúpiť tretej osobe licenciu podľa tejto 
zmluvy; 

g) autor sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi návod na použitie diela. 



Článok VII 

Zodpovednosť za vady 

1. Autor zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom, ako aj za vady, 

ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. 

2. Záručná doba plynie odo dňa protokolárneho prevzatia diela a trvá 24 mesiacov. 

3. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené zavinením užívateľa diela alebo tretími 
osobami. 

4. Autor je povinný na svoje náklady vadu odstrániť, a to do 3 dní odo dňa oznámenia vady. 

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inej primeranej lehote. 

Článok VIII 

Zodpovednosť za škodu 

1. Autor znáša nebezpečenstvo škody na vytváranom diele až do momentu odovzdania 

diela na hmotnom nosiči dát objednávateľovi, potvrdeného podpisom Preberacieho 

protokolu podľa prílohy č.2 tejto zmluvy. 

2. Autor nie je zodpovedný za obsah webovej stránky ani za pravdivosť alebo aktuálnosť 

informácií na nej zobrazených. 
3. Autor zodpovedá za škody vzniknuté alebo spôsobené stratou a poškodením uložených 
dát. 

Článok IX 

Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením do zmluvy jednou zo zmluvných strán. 
2. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší 

povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy podstatným spôsobom a napriek písomnej výzve 

druhej strany nevykoná nápravu v primeranej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní. 

3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak má dielo nedostatky - nezodpovedá 

špecifikácii v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy a autor ich ani v lehote v zmysle bodu 2 tohto 

článku neodstránil. 

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného prejavu o odstúpení od 

zmluvy druhej zmluvnej strane. 

Článok X 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 



2. Túto zmluvu je možné meniť len vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán, a to vo 

forme očíslovaného dodatku, ktorý sa po jeho podpise oboma zmluvnými stranami stane 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa zmluvné strany 
zaväzujú riešiť ich bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá 

objednávateľ a dva autor. 
S. Autor prehlasuje, že podpisom tejto zmluvy prevzal aj prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy. 

6. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe 

pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných 
podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť 
jej obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Technická a obsahová špecifikácia webovej 

stránky Príloha č. 2: Vzor preberacieho protokolu 

{. 2-. 
V Bratislave dňa ................... 2018 

(podpísané) (podpísané) 

iJuraj Karáé Mgr. Mgr. Andrea K uktlavská, PhD. LL.M. 

predseda Správnej rady ÚPN 
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