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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
informačná kampaň k rekonštrukcii Mestskej krytej plavárne v Košiciach   

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
 
 

 
Obchodné meno:   Vivantina, s.r.o.   
Sídlo:          Kmeťova 13, 040 01 Košice 
IČO:               50 519 344    
DIČ:          2120359032     
IČ DPH:       SK 2120359032  
Bankové spojenie:  Tatra Banka a.s.                 číslo účtu:   2942028786/1100 
IBAN:  SK1911000000002942028786           
BIC:TATRSKBXXXX      
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice , odd. Sro, vložka č. 39997/V 
Zastúpená:   Ing. Ľubomír Radič – konateľ spoločnosti                     
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno:  TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 
Sídlo:    Komenského 7, 040 01 Košice 
IČO:    31 679 692 
DIČ:    2020485500     
IČ DPH:     SK 2020485500 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  číslo účtu:  23904512/0200    
IBAN:  SK98 0200 0000 0000 2390 4512                 BIC:  SUBASKBX    
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 3697/V 
Zastúpená:  Ing. Jaroslav Tkáč - konateľ spoločnosti 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
takto: 
 
1. PREAMBULA 

 
1.1 Objednávateľ zabezpečuje správu a prevádzku objektu Mestskej krytej plavárne v Košiciach. 

Tento objekt bol vybudovaný v roku 1985 a objednávateľ, v spolupráci s Mestom Košice, 
pripravuje jeho rekonštrukciu. 
 

1.2 Objednávateľ pripravuje realizáciu projektu zastrešenia vodnopólového bazéna na kúpalisku 
Červená hviezda, ktorá priamo susedí s objektom Mestskej krytej plavárne. Zastrešenie 
vodnopólového bazéna umožní vytvoriť predpoklady realizácie rekonštrukcie Mestskej krytej 
plavárne, nakoľko vytvorí priestor na presun aktivít vodnopólových a plaveckých klubov na 
tento bazén. Celoročná prevádzka vodnopólového bazéna zároveň umožní vytvoriť lepšie 
podmienky pre verejnosť na Mestskej krytej plavárni, nakoľko aktuálne je väčšina verejnosti 
atraktívnych termínov vyťažovaná športovými klubmi.  
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1.3 Rekonštrukcia Mestskej krytej plavárne bude „komplexná“, t. j. dotkne sa všetkých súčastí 
daného objektu vrátane jeho technologických súčastí, bazénových telies, rozvodov, vnútornej 
„logistiky“ – rozmiestnenia jednotlivých súčastí objektu s cieľom zabezpečiť optimalizáciu 
pohybu návštevníkov a s prípravou na rozšírenie objektu v budúcnosti o novú bazénovú halu, 
prepojenia s kúpaliskom Červená hviezda a prípadnú výstavbu parkovacieho domu.  

 
Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy.  

 
2. PREDMET ZMLUVY 
 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa zabezpečiť informačnú 

kampaň k rekonštrukcii Mestskej krytej plavárne spočívajúcu v dodaní, služieb, prác, vo 
vykonaní diela, v činnostiach a plneniach špecifikovaných v odseku 2.2 tohto článku (ďalej len 
všeobecne „informačná kampaň“) a objednávateľ sa zaväzuje prevziať poskytnuté plnenia 
podľa odseku 2.2 tohto článku a zaplatiť zhotoviteľovi za riadne, včas a skutočne vykonané 
činnosti a poskytnuté služby cenu podľa článku 5 tejto zmluvy. 
 

2.2 Informačná kampaň k rekonštrukcii Mestskej krytej plavárne pozostáva z nasledovných 
činností, a to: 
 
2.2.1 Vizuálna časť v rozsahu 

 

(i) vytvorenia vizuálnej identity rekonštrukcie a návrh nosičov tejto identity. 
Zmluvné strany pod vizuálnou identitou rozumejú, najmä prípravu a návrh 
nového loga Mestskej krytej plavárne, ktorý bude objednávateľ používať 
počas, ale aj po rekonštrukcii,  

(ii) vytvorenia design manuálu – výber farebných kombinácií, výber typografie, 
ktorý je objednávateľ oprávnený užívať počas aj po rekonštrukcii,  

(iii) vizuálneho spôsobu online komunikácie (napr. na sociálnych sieťach),  

(iv) komunikácie formou tlače – poster, leták, reklamné bannery (návrh ich 
umiestnenia a realizácia), plachtoviny, billboard, citylight, informačné tabule a 
pod.), custom ilustrácie, vizualizácia dát/infografika; zhotoviteľ pri príprave 
týchto činností zohľadní skutočnosť, že objednávateľ už má vytvorený design 
manuál, ktorému bude celá komunikácia Mestskej krytej plavárne podriadená. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že sa nevyžaduje návrh riešenia tlačovín, ako sú 
vizitky, hlavičkové papiere a pod., 

(v) grafického návrhu a funkčnej realizácie webovej stránky (webového sídla) pre 
rekonštrukciu Mestskej krytej plavárne, ktorý sa použije ako základ pre tvorbu 
novej webovej stránky (webového sídla) pre Mestskú krytú plaváreň po 
realizácii rekonštrukcie 

(ďalej spoločne aj „dielo“); 

 
2.2.2 Verbálna časť v rozsahu  

 
(i) vypracovania manuálu komunikačnej stratégie - východiská komunikácie, ciele 

a cieľové skupiny, formy ich oslovenia, návrh koncepcie, média lobbingu a 
pod., 
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(ii) copywriting – pozostávajúci najmä z návrhu názvov celej kampane, claimu, 
textov pre webovú stránku (webové sídlo) a pod. 

 
2.2.3 Mesačná priebežná činnosť v rozsahu 
 

(i) vytvorenia a správy profilov na sociálnych sieťach – Facebook, Instagram a 
pod., a to počas trvania rekonštrukcie a po rekonštrukcii Mestskej krytej 
plavárne, 
 

(ii) podávania informácií, správ, priebežných postov, kampane, reakcií na 
komentáre a pod., a to s cieľom priebežného informovania verejnosti o stave 
rekonštrukcie Mestskej krytej plavárne, aj prostredníctvom webovej stránky 
(webového sídla) Mestskej krytej plavárne, v spolupráci s objednávateľom, 

 
(iii) správa webovej stránky Mestskej krytej plavárne počas rekonštrukcie 

Mestskej krytej plavárne,  
 

(iv) fotenie a vytváranie video záznamu o stave a priebehu rekonštrukcie Mestskej 
krytej plavárne, v spolupráci s objednávateľom, a to s cieľom prípravy 
podkladov k informačnej kampani, ako aj k správe profilu Mestskej krytej 
plavárne na sociálnych sieťach; 

 
to všetko na základe pokynov objednávateľa. 

 
2.2.4 Video záznam v rozsahu 

 
(i) úvodné informačné promo video o rekonštrukcii Mestskej krytej plavárne, 

slúžiace ako podklad pre webovú stránku (webové sídlo), ako aj pre sociálne 
siete na úvod kampane, 

(ii)  časozberné video, ktoré bude mapovať priebeh rekonštrukcie, následné 
použiteľné ako promo video o rekonštrukcii Mestskej krytej plavárne 
v budúcnosti 
(ďalej tiež spoločne aj „dielo“). 

 
2.3 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje 

a) vykonať informačnú kampaň vrátane všetkej technickej dokumentácie (dizajn manuál) 
a podkladových materiálov súvisiacich s dielom, 

a 

b) súčasne udeľuje objednávateľovi výlučnú licenciu na používanie diela vytvoreného v rámci 
informačnej kampane v neobmedzenom územnom rozsahu na neurčitý čas, 

c) udeľuje objednávateľovi súhlas na zápis farebného kombinovaného označenia „Mestská 
krytá plaváreň“ ako ochrannej známky, 

d) prevádza právo na dizajn vrátane práva podať prihlášku na objednávateľa. 
 
2.4 Na základe dohody zmluvných strán sa zhotoviteľ zaväzuje na žiadosť objednávateľa 

spracovávať, na základe podkladov predložených objednávateľom, ďalšie jazykové mutácie 
informačnej kampane, a vykonávať akýkoľvek iný servisný zásah týkajúci sa informačnej 
kampane (ďalej spoločne len „servisný zásah“). Na jednotlivé servisné zásahy a ich výsledky sa 
primerane použijú ustanovenia tejto zmluvy.  
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2.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom informačnej 
kampane v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, 
kvalitatívne a iné podmienky vykonania informačnej kampane. 
 

2.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby príslušná dokumentácia a výstupy boli viditeľne 
označené prvkami publicity, ktoré sa objednávateľ zaväzuje dodať objednávateľovi bez 
zbytočného odkladu po ich vykonaní. 
 

2.7 Zhotoviteľ je povinný podľa pokynov objednávateľa zabezpečiť fotografie predmetu aktivity a 
fotografie publicity aktivity, ktoré budú odovzdané objednávateľovi a zároveň budú 
predložené všetky výstupy na CD nosiči v 2 exemplároch s prvkami publicity. 

 
2.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú 

k vykonaniu informačnej kampane a aj diela potrebné a že informačnú kampaň vrátane diela 
vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 
 

3. PODMIENKY VYKONANIA INFORMAČNEJ KAMPANE 
 
3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať informačnú kampaň s odbornou starostlivosťou, riadne a včas. 

 
3.2 Podklady potrebné k vykonaniu informačnej kampane objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi, čo 

zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje. 
 

3.3 Záväzok vykonať informačnú kampaň podľa tejto zmluvy bude splnený priebežne na základe 
písomných pokynov objednávateľa. Informačná kampaň je vykonaná riadne a včas a v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy, ak zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi všetku dokumentáciu 
súvisiacu s informačnou kampaňou.  
 

3.4 Čas plnenia. Na základe dohody zmluvných strán sa zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať 
činnosti podľa tejto zmluvy dňom nasledujúcim po dni účinnosti tejto zmluvy a svoj záväzok 
vykonať informačnú kampaň splniť v lehote najneskôr do 12/2021  pre  časti definované 
v predmete zmluvy podľa článku 2.2.1 a 2.2.2. Termín ukončenia a odovzdania všetkých 
činností podľa tejto zmluvy je 11/2022. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Harmonogram 
vykonávania činností, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. O dobu omeškania realizácie 
rekonštrukcie Mestskej krytej plavárne, najmä pre nepredvídané okolnosti, ktoré sú mimo vôle 
zhotoviteľa, ale aj objednávateľa sa posúva termín ukončenia a odovzdania všetkých činností 
podľa tejto zmluvy. 
 

3.5 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie činností podľa tejto zmluvy s dôsledkom možného 
omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku vykonávať informačnú kampaň resp. jej jednotlivé 
časti v lehotách podľa odseku 3.4 tohto článku. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto 
odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania informačnej 
kampane, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie. 

 
3.6 Miesto vykonávania a odovzdania diela. Miestom vykonávania diela je sídlo zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávateľom v sídle objednávateľa, alebo v inom 
mieste v Košiciach určenom objednávateľom. 

 
3.7 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy všetku rozumne požadovanú 

a potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania 
informačnej kampane kontrolovať jej vykonávanie. 
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3.8 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na všetkých podkladových materiáloch 

k informačnej kampani, a to od podpisu tejto zmluvy až do ich odovzdania objednávateľovi 
podľa článku 3 tejto zmluvy. Podpisom odovzdávacieho a preberacieho protokolu a prevzatím 
a odovzdaním podkladov k informačnej kampani podľa článku 4 tejto zmluvy prechádza 
nebezpečenstvo vzniku škody na všetkých podkladových materiáloch k informačnej kampani 
zo zhotoviteľa na objednávateľa. 

 
3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si všetko vybavenie a zariadenie potrebné vykonaniu 

informačnej kampane na svoje náklady. 
 

3.10 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na ich majetku a na majetku tretích 
osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní informačnej kampane. Za 
škodu sa na účely tejto zmluvy považujú najmä avšak nielen akékoľvek náklady, plnenia 
a sankcie spojené s nárokmi uplatnenými tretími osobami voči objednávateľovi z dôvodu 
porušenia autorského práva a/alebo práv z duševného vlastníctva. 
 

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 
4.1 O odovzdaní a prevzatí podkladov k informačnej kampani spíšu zmluvné strany písomný 

protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o informačnej kampani, odovzdaní 
a prevzatí diela, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa informačnej kampane 
a prípadných zistených vád, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených vád diela, bude 
datovaný a podpísaný zmluvnými stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady informačnej 
kampane odstrániť v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť 
zhotoviteľ. 

 
4.2 V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme podklady k informačnej 

kampani, ani v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na jeho 
prevzatie, považuje sa záväzok odovzdať podklady k informačnej kampani za splnený, ibaže 
objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis objednávateľa na protokole 
nevyžaduje. 

 
4.3 Za objednávateľa je poverený predložiť stanovisko k grafickému návrhu ako aj prevziať 

podklady k informačnej kampani Monika Mercová, mercova@teho.sk, +421 55 6007 130 
 

5. CENA ZA PREDMET ZMLUVY 
 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy vo výške 15 717 €, slovom päťnásť 

tisícsedemstosedemnásť eur bez dane z pridanej hodnoty, a to v členení: 
 
a) vizuálna časť a komunikačná časť    5 949 € bez DPH; 
b) mesačné a priebežné činnosti za celé obdobie   6 688 € bez DPH; 
c) úvodné promo video     2 100 € bez DPH; 
d) časozberné video      980 € bez DPH 
 
Takto dohodnutá cena za dielo môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán. 

 
5.2 Cena podľa odseku 5.1 tohto článku je bez dane z pridanej hodnoty, ktorú zhotoviteľ vyúčtuje 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti. 
 

mailto:mercova@teho.sk
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5.3 V cene podľa odseku 5.1 tohto článku je zahrnutá aj odmena za poskytnutie výlučnej licencie 
na používanie diela podľa článku 7 tejto zmluvy, odmena za súhlas na zápis farebného 
kombinovaného označenia „[…]“ ako ochrannej známky a odmena za prevod práva na dizajn 
vrátane práva podať prihlášku. Súčasne sú v cene za dielo podľa odseku 5.1 tohto článku 
zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela podľa tejto 
zmluvy. 
 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli na cene za jednotlivý servisný zásah vo výške 1 €, slovom jedno 
euro bez dane z pridanej hodnoty. Takto dohodnutá cena za dielo môže byť zmenená len 
dohodou zmluvných strán. Vo vzťahu k cene za servisný zásah sa ustanovenie odseku 5.2 tohto 
článku použije primerane. 
 

6. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
6.1 Cena za predmet zmluvy je splatná v lehote 

 
● podľa článku 5 ods. 5.1 a) zmluvy 14 dní od dátumu doručenia faktúry; 
● podľa článku 5 ods. 5.1 b) zmluvy budú mesačné a priebežné činnosti fakturované 

priebežne, maximálne v čiastke rovnajúcej sa hodnote časti predmetu zmluvy predelenej 
počtom mesiacov za celé obdobie. Splatnosť faktúr je 14 dní od dátumu ich doručenia; 

● podľa článku 5 ods. 5.1 c) zmluvy 14 dní od dátumu doručenia faktúry; 
● podľa článku 5 ods. 5.1 d) zmluvy 14 dní od dátumu doručenia faktúry; 

 
a to na základe faktúry zhotoviteľa. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu 
vyžadované platnými právnymi predpismi. K faktúre musí byť priložené protokol o odovzdaní 
a prevzatí prác. 

 
6.2 V prípade reklamácie vád plnenia informačnej kampane až do vyriešenia reklamácie pre 

zmluvné strany záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) 
objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny podľa tejto zmluvy. 

 
6.3 Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny podľa tejto zmluvy si zmluvné strany 

dohodli platenie úrokov z omeškania vo výške 0,02% zo sumy, s ktorou je objednávateľ 
v omeškaní, za každý deň z omeškania. 
 

6.4 V prípade, že objednávateľ potom, čo bude v omeškaní s platením ceny podľa tejto zmluvy, 
túto nezaplatí ani na písomnú výzvu zhotoviteľa, zhotoviteľ bude oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť. 
 

6.5 Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľom je možné iba s písomným 
súhlasom objednávateľa. 
 

7. LICENCIA  
 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa objednávateľovi, že ku dňu odovzdania grafického návrhu 
diela [článok 2 ods. 2.2 tejto zmluvy], resp. ku dňu vykonania celého diela: 

a) bude vykonávateľom majetkových práv k dielu alebo jeho časti vytvorenému na základe 
tejto zmluvy bez obmedzenia iným zmluvným vzťahom alebo dohodou s treťou osobou, 
či už písomnou alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť majetkové 
práva, budúce užívanie alebo budúcu dispozíciu s ním, a že neprebiehajú a ani nemá 
vedomosť o tom, že by mohli prebiehať akékoľvek súdne alebo iné konania, ktoré by mohli 
mať takéto alebo obdobné následky, 
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b) bude oprávnený uvádzať dielo alebo jeho časť na verejnosti pod svojim obchodným 
menom, 

c) bude oprávnený udeľovať licencie na používanie diela alebo jeho časti akýmkoľvek 
spôsobom v neobmedzenom rozsahu, 

d) tretia osoba nebude mať akúkoľvek licenciu na používanie diela v akomkoľvek rozsahu 
a pre akékoľvek spôsoby použitia diela. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že vyhlásenia uvedené v tomto odseku sú pre objednávateľa 
podstatnou skutočnosťou na uzatvorenie tejto zmluvy a v prípade, že sa po vykonaní diela 
ukáže nepravdivosť vyššie uvedených vyhlásení, bude to pre objednávateľa dôvodom 
na odstúpenie od tejto zmluvy bez ďalšieho s tým, že právo na náhradu škody tým nie je 
dotknuté. 

 
7.2 Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi 

celosvetovú výlučnú licenciu na používanie diela akýmkoľvek spôsobom v neobmedzenom 
rozsahu. Udelenie licencie je pre objednávateľa podstatnou skutočnosťou. Zhotoviteľ je 
povinný zdržať sa akéhokoľvek používania diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľov, s výnimkou uvádzania diela ako referencie. 
 

7.3 Na základe dohody zmluvných strán sa licencia podľa tejto zmluvy udeľuje na dobu trvania 
majetkových práv k dielu. 

 
7.4 Ustanovenia odsekov 7.2 a 7.3 tohto článku sa primerane vzťahujú aj na licenciu 

k podkladovým materiálom, ak sú autorským dielom. 
 

7.5 Na základe dohody zmluvných strán sú objednávatelia oprávnení udeľovať tretím osobám 
súhlas na použitie diela v rozsahu im udelenej licencie, tzv. sublicencie. 
 

7.6 Na základe dohody zmluvných strán objednávatelia budú na jednotlivých výrobkoch 
obsahujúcich dielo, alebo jeho časť, resp. na reklamných a iných materiáloch obsahujúcich 
vyobrazenie diela v akejkoľvek podobe uvádzať popri svojom obchodnom mene aj obchodné 
meno zhotoviteľa v znení: vytvorené  „[…]“; v akejkoľvek jazykovej mutácii.  
 

8. PRÁVO NA DIZAJN  
 

8.1 Pre prípad, že grafický návrh alebo celé dielo budú spĺňať podmienky na ochranu ako dizajnu 
podľa zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov zhotoviteľ touto 
zmluvou: 

a) prevádza na objednávateľa bezodplatne, s ohľadom na výlučnú licenciu podľa článku 7 
tejto zmluvy, právo na dizajn vrátane práva na podať prihlášku dizajnu na príslušnom 
orgáne, ktoréhokoľvek štátu, resp. medzinárodnej organizácie, a 

b) vyhlasuje a zaručuje objednávateľovi, že: 

- bude vykonávateľom majetkových a dispozičných práv k dizajnu vytvorenému 
na základe tejto zmluvy bez obmedzenia iným zmluvným vzťahom alebo dohodou 
s treťou osobou, či už písomnou alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom 
ovplyvniť majetkové a dispozičné práva k dizajnu, budúce užívanie alebo budúcu 
dispozíciu s ním, a že neprebiehajú a ani nemá vedomosť o tom, že by mohli 
prebiehať akékoľvek súdne alebo iné konania, ktoré by mohli mať takéto alebo 
obdobné následky, 

- neprevedie právo na dizajn na tretiu osobu (osoby), 



 
  Strana 8 z 10 

- nepodá prihlášku so žiadosťou zápis dizajnu do príslušných registrov v akejkoľvek 
krajine, resp. medzinárodnej organizácii, 

- drží sa akéhokoľvek využívania nezapísaného dizajnu. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že vyhlásenia uvedené v tomto odseku sú pre objednávateľa 
podstatnou skutočnosťou na uzatvorenie tejto zmluvy a v prípade, že sa po uzatvorení 
tejto zmluvy ukáže nepravdivosť vyššie uvedených vyhlásení, bude to pre objednávateľa 
dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy bez ďalšieho s tým, že právo na náhradu škody 
tým nie je dotknuté. 

 
8.2 Pre prípad podania prihlášky so žiadosťou zápis dizajnu do príslušných registrov 

objednávateľom, zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí diela oznámi objednávateľovi 
identifikačné údaje pôvodcov dizajnu v rozsahu meno, priezvisko a bydlisko za účelom ich 
uvedenia v prihláške. 
 

9. DORUČOVANIE 
 
9.1 Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) budú 

medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo e-mailom. Ak bolo 
oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal 
alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená 
zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 9.2 tohto článku vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo 
oznámenie zasielané e-mailom v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 15.00 hod., považuje sa 
za doručené v momente prenosu, resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň. 
 

9.2 Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené 
údaje: 
adresa:   TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným  Košice  

Komenského 7, 040 01 Košice 
kontaktná osoba:   Monika Mercová  

tel. 055/6007 130, mobil +e-mail:  mercova@teho.sk 
 
a pre zhotoviteľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedené 
údaje: 

adresa:                Vivantina, s.r.o. 
Kmeťova 13, 040 01 Košice 

kontaktné osoby: Ľubomír Radič 

tel. + 

e-mail info@vivantina.com 
 
alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú 

adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené. 
 
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
10.1 Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej 

zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek 
informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, 
organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo 
akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej 
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strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri 
plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej 
zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle 
ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie“). Zmluvné strany 
sa zaväzujú, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení budú zachovávať mlčanlivosť 
o dôverných informáciách. 
 

10.2 Kybernetická bezpečnosť. V prípade, ak predmet tejto zmluvy priamo súvisí s prevádzkou sietí 
a informačných systémov objednávateľa, poskytovateľ je povinný uzatvoriť s objednávateľom 
dohodu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa 
zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a plniť povinnosti z nej vyplývajúce počas celej doby trvania tejto zmluvy. Uzatvorenie 
uvedenej dohody je podmienkou účinnosti tejto zmluvy a táto zmluva automaticky zaniká 
ukončením uvedenej dohody. 

 
10.3 Spracovanie osobných údajov. Transparentné informácie o prípadnom spracúvaní osobných 

údajov vykonávateľom kontroly v súvislosti s vykonávaním kontroly sú k dispozícii na webovom 
sídle objednávateľa www.teho.sk.  

 
10.4 V prípade, ak je pre účely vykonávaním kontroly potrebné spracúvanie osobných údajov 

jednou zmluvnou stranou pre druhú zmluvnú stranu, práva a povinnosti zmluvných strán sa 
spravujú dohodou o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom, ktorú v prípade potreby 
uzatvárajú zmluvné strany osobitne.  

 
10.5 Pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami uzatvorená dohoda o spracúvaní osobných údajov 

sprostredkovateľom, každá zmluvná strana má postavenie samostatného prevádzkovateľa a je 
povinná samostatne plniť povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a ich vykonávacích a ďalších súvisiacich predpisov. 
 

10.6 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. 
Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov 
týkajúcich sa tejto zmluvy. 

 
10.7 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov 
a súvisiacimi predpismi. 

 
10.8 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 
 
10.9 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť. 
 
10.10 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. 

Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace 
s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto 
zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd. 

 

http://www.teho.sk/
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10.11 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch; jeden rovnopis pre objednávateľa a jeden 
rovnopis pre zhotoviteľa. 

 
10.12 Prílohou k tejto zmluve je: 

a) príloha č. 1 – Harmonogram (termín) realizácie 
 
10.13 Táto  zmluva  nadobúda  platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť     

nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 
 

10.14 Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení  neskorších  úprav. 
 

10.15 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie  je  
ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok,                      
že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich           
slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú 

 
V Košiciach dňa ________    V Košiciach dňa _________ 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
 
 
.................................................          ................................................... 
          
         Ing. Jaroslav Tkáč                               Ing. Ľubomír Radič 
        konateľ spoločnosti                 konateľ spoločnosti 
 
 
          ................................................... 
 
                              Ing. Ľubomír Štulajter 

konateľ spoločnosti 


