
 
  Projekt: „Priemyselný výskum a experimentálny vývoj  

v spoločnosti KYBERNETES s.r.o.“ 
 

 
Zmluva  o dielo č.  KaHR-13DM-0901- 02 

( uzavretá podľa  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov  
 Obchodného zákonníka) 

 medzi: 
 
KYBERNETES, s.r.o..           
Sídlo:         Omská  14, Košice 040 01    
Zastúpená:               Ing. Ján Liguš, PhD. - konateľ spoločnosti 
Zapísaná:                 v registri Okresného súdu Košice I  Oddiel:  Sro  Vložka číslo:  19315/V 
IČO:                          36 734 519 
DIČ:                          2022317297 
Bankové spojenie:    Tatrabanka, a.s.  
Číslo účtu:                2623711617/1100  
ako  O b j e d n á  v a t e ľ  ( ďalej len Objednávateľ )                                                                                   
 

a 
 
Sídlo:                           
Zastúpená:                  
Zapísaná:  
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH:                             
Bankové spojenie:       
číslo účtu:             
ako  Z h o t o v i t e ľ    ( ďalej len Zhotoviteľ )           
 

I. Úvodné ustanovenia 

1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva je uzavretá jej podpisom a účinnosť tejto zmluvy a 
povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú iba v prípade (odkladacia podmienka), ak 
Objednávateľ z tejto zmluvy o dielo získa nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP), t.j. 
poskytovateľ pomoci podpíše s Objednávateľom tejto zmluvy Zmluvu o poskytnutí NFP – dôjde k 
uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP. NFP sa bude skladať zo zdrojov EÚ a 
štátneho rozpočtu a bude realizovaný cez Operačný program Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast, pomocou Prioritnej osi1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenia 1.3 
– Podpora inovačných aktivít v podnikoch s kódom výzvy KaHR-13DM-0901 pre projekt 
„Priemyselný výskum a experimentálny vývoj v spoločnosti KYBERNETES, s.r.o.“, ktorého 
kontraktačným orgánom je MH SR a sprostredkovateľským orgánom SIEA.  V prípade, ak 
predmetný NFP Objednávateľovi nebude pridelený z akýchkoľvek dôvodov, táto zmluva o dielo 
stráca platnosť a nenadobúda účinnosť a zmluvné strany nie sú jej obsahom viazané a nemajú 
právo voči sebe účtovať žiadne majetkové ani iné sankcie. 

 
II. Východiskové podklady a údaje 

2.1  Východiskové údaje: 

a) Názov diela:              „Experimentálny vývoj  inteligentnej regulačnej technológie pre  
optimalizáciu riadiacich procesov“ 

b) Objednávateľ :                                      KYBERNETES s.r.o. 
c) Splnomocnený zástupca investora:      Ing. Ján Liguš, PhD. - konateľ 

    
2.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú: 

-  podmienky súťaže pre danú akciu, 
- cenový list – (povinná príloha č.1 zmluvy – povinnosť predložiť v elektronickej podobe 

podrobný rozpočet vo formáte MS Excel), ako aj povinnosť predkladať v elektronickej 
verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde 
počas realizácie predmetu zmluvy. 
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III. Predmet plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo špecifikované v čl. III. bode 3.2 tejto zmluvy, definované 
v podmienkach súťaže pre túto akciu a odovzdať ho Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje 
dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 

3.2 Záväzok zhotoviť dielo, ktorého špecifikácia bola predložená zhotoviteľom v rámci vyhlásenej 
súťaže a tvorí ako príloha neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy znamená, že predmetom plnenia je :  

1) Vývoj funkčného prototypu  

1a)  Výroba mobilného kufru pre zariadenie riadiacej jednotky, 
1b)  Výroba - panelového inteligentného regulátora,  
 

2) Funkčné skúšky stroja – testovanie výrobku   

2a)     Funkčné skúšky mobilného kufra  
2b)     Funkčné skúšky panelového inteligentného regulátora 
 

        a tak ako to bolo uvedené v podmienkach súťaže, na základe ktorej sa uzatvára táto zmluva.  
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve za 

úhradu, ak budú potrebné a to na základe dodatku k tejto zmluve podpísanom oboma zmluvnými 
stranami. 

3.4 Uvedený  predmet  tejto  zmluvy  je  zmluvným  stranám  jasný,  tieto  ho  akceptujú  a na jeho       
zabezpečenie vynaložia všetky svoje odborné vedomosti, možnosti a dohodnutú časovú       
kontinuitu.  

 
IV. Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto zmluvy vykonať dohodnuté činnosti a to tak, aby 
bolo požadované dielo projektového zámeru odovzdané v zmysle predmetu zmluvy.  

4.2 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať záujmy Objednávateľa, konať v súlade s prípadne udelenou 
plnou mocou a pokynmi Objednávateľa, oznamovať mu nevyhnutné informácie, ktoré má 
k dispozícii. Ďalej  je povinný poskytnúť všetky dôležité informácie súvisiace so záujmom 
Objednávateľa. 

4.3 Pokiaľ pre splnenie predmetu tejto zmluvy, t.j. pre Experimentálny vývoj inteligentnej regulačnej 
technológie pre  optimalizáciu riadiacich procesov“ je potrebné udelenie plnomocenstva, je 
Zhotoviteľ oprávnený konať len v jeho rozsahu. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný vykonávať svoju činnosť len svojim štatutárnym zástupcom, 
splnomocnencom, zamestnancom, alebo zmluvne dohodnutou treťou osobou. Za záväzky 
Zhotoviteľa voči tretej osobe Objednávateľ nezodpovedá. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať 
obdobnú činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy i v prospech iných osôb, akou je v tomto 
prípade Objednávateľ. 

4.5 Zhotoviteľ je oprávnený vyžiadať si od Objednávateľa potrebné podklady a dokumenty za účelom 
vypracovania predmetu zmluvy na pripravovaný zámer. Zhotoviteľ  nie je povinný preverovať 
pravosť a relevantnosť dokladov predložených Objednávateľom. Za tieto zodpovedá v plnom 
rozsahu Objednávateľ. 

4.6 Zhotoviteľ má nárok a Objednávateľ má povinnosť zaplatiť v tejto zmluve dohodnutú finančnú 
odmenu. Objednávateľ finančnú odmenu zaplatí vo výške a spôsobom v tejto zmluve uvedenom. 

 
V. Práva a povinnosti Objednávateľa  

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetky potrebné písomnosti, dokumentáciu, 
informácie, a podklady nevyhnutné pre vypracovanie predmetu zmluvy, ako vývojového  zámeru 
zhotoviteľa. Objednávateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť a kompletnosť poskytnutých 
podkladov a informácií. Objednávateľ je povinný rešpektovať usmernenia a požiadavky 
Zhotoviteľa a riadiť sa jeho pokynmi. 

5.2   Pokiaľ je to nutné pre zabezpečenie predmetu tejto zmluvy a záujmov Objednávateľa , tento vydá 
Zhotoviteľovi splnomocnenie na právne úkony v plnomocenstve bližšie špecifikované. 

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú finančnú odmenu a to spôsobom 
a v termíne v tejto zmluve uvedenom. 

5.4 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi všetky informácie, 
dokumenty a skutočnosti majúce vzťah k vypracovaniu predmetu zmluvy a podmieňujúce jej 
vypovedaciu schopnosť.  
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5.5 Objednávateľ je povinný spolupracovať pri spracovávaní predmetu zmluvy a na spoluprácu 
identifikuje pracovníkov aj s definovaním ich kompetencií na plnení predmetu zmluvy. Títo sa 
budú spolupodieľať na vypracovaní predmetu zmluvy v súlade s pokynmi Zhotoviteľa súvisiacimi 
s termínovým a vecným plnením.   
 
 

VI. Cena 

6.1 Cena za dielo v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu 
č.1 (cenový list) k tejto zmluve. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté, možno účtovať iba 
vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ. 

6.2 Platby za jednotlivé časti diela, ktoré sú definované v prílohe 1(cenový list) tejto zmluvy budú 
uhradené na základe odovzdania jednotlivých častí diel podľa uvedenej prílohy so splatnosťou 
faktúr 14 dní. Súčasťou je aj úhrada dane z pridanej hodnoty (DPH).  

6.3 Cena za dodávku premetu zmluvy bez  DPH -                    EUR   (slovom..............) 
                                                                DPH -                    EUR   (slovom.............)  

                                                     Cena spolu                             (slovom .............) 
  

Cena takto dohodnutá bude vyjadrená aj orientačne v SKK , pričom bude prepočítaná konverzným 
kurzom slovenskej koruny (SKK/€ 30,1260) 
 
Cena za dodávku premetu zmluvy bez  DPH -                 SKK    (slovom............) 
                                                               DPH                    SKK   (slovom............) 
                                               Cena spolu   
 

6.4 Cena takto dohodnutá je cenou pevnou a nemennou. Pevná cena nemôže byť menená 
jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany. 

6.5 Pevná cena v sebe zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela, vrátane súbežných 
nárokov zhotoviteľa, ako obchodné prirážky, dovozné prirážky a všetky vedľajšie rozpočtové 
náklady a všetky pridružené výkony.  

6.6 Objednávateľ uhradí cenu predmetu zmluvy na základe účtovných dokladov (faktúr), ktoré budú 
vyhotovené v štyroch origináloch musia mať náležitosti stanovené všeobecne záväzným 
právnym predpisom SR. V prípade, že sa jedná o zahraničného zhotoviteľa, ten predloží faktúry aj 
v jazyku slovenskom, pričom za preklad a jeho správnosť zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.  
Chybné faktúry objednávateľ je oprávnený vrátiť na prepracovanie a počas tejto doby nie je 
v omeškaní s úhradou, prestáva plynúť lehota splatnosti a táto celá plynie znovu odo dňa 
doručenia opravenej (novej) faktúry. 

 
VII. Osobitné dojednania 

 
7.1 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, aby Zhotoviteľ získal a zhromaždil nevyhnutné 

potrebné údaje o Objednávateľovi a to výlučne v rozsahu zodpovedajúcom účelu tejto zmluvy 
a iba na účely vypracovania podľa predmetu tejto zmluvy. 

7.2   Zmluvné strany súhlasne prehlasujú a zaväzujú sa získané informácie o zmluvnom partnerovi 
neposkytovať, okrem subjektov zainteresovaných podľa tejto zmluvy, ďalším iným osobám. 

7.3 Účastníci zmluvy prehlasujú obsah zmluvy a skutočnosti, o ktorých sa strany dozvedia pri plnení 
zmluvy za obchodné tajomstvo a nikto z nich nie je oprávnený s ním bez súhlasu druhého 
účastníka oboznámiť tretiu osobu, okrem prípadov, kedy ide o bežné dostupné informácie a ďalej 
informácie, o ktorých nemožno rozumne predpokladať, že by druhý účastník trval na ich utajení, 
alebo je to nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. 

7.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že je platcom DPH. 
7.5 Účastníci zmluvy sa zaväzujú, že pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy budú postupovať 

v súlade s  etickými princípmi, pravidlami a spôsobmi správania, ktoré plne zodpovedajú jej 
poslaniu, a jej prístupmi k dodržiavaniu právnych a etických zásad v podnikaní.  

 
 

VIII. Čas plnenia 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej 
v čl. III. tejto zmluvy v termíne do ....... (max. však do 9 mesiacov) od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy.  
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8.2 Začatie prác na diele: ....................... doplnené na základe nadobudnutia účinnosti zmluvy 
  Dokončenie prác na diele: ........................ doplnené na základe nadobudnutia účinnosti zmluvy 
  Odovzdanie diela:  ........................ doplnené na základe nadobudnutia účinnosti zmluvy 

8.3  Zhotoviteľ bude dielo zhotovovať podľa harmonogramu prác, ktorý je samostatnou prílohou tejto 
zmluvy a bude dodaný ako príloha na základe nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.   

8.4 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje 
dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. 

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú       
cenu. 

 
IX. Spoločné a záverečné dojednania 

9.1 Zmluvné strany dohodli platnosť účinnosti tejto zmluvy na základe splnenia odkladacej podmienky 
uvedenej v čl. I tejto zmluvy ako aj pre platnosť jej prípadných dodatkov, ktoré musia mať písomnú 
formu. Zmluva končí odovzdaním všetkých častí predmetu zmluvy a  vyplatením dohodnutej 
finančnej odmeny Zhotoviteľovi 

9.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami k zmluve. Zmluvné 
strany sa zaväzujú vyjadriť k návrhu dodatku v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia. Po 
rovnakú dobu je návrhom viazaný navrhovateľ. 

9.3 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru 
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši 
zmierom, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému 
súdu v SR.  

9.4 V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a platné právne 
predpisy. 

9.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
  - Cenový list – výkaz výmer k predmetu zmluvy, 

  - Harmonogram prác ktorý bude pripravený do 14 kalendárnych dní od  termínu 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

9.6 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, dobrovoľne, slobodne bez nátlaku ju 
uzatvárajú a súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu uvedomujúc si vzájomné práva a 
povinnosti z nej vyplývajúce ju podpisujú. Ďalej prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni, 
ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 

9.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
splnením odkladacej podmienky podľa čl. I. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z 
ktorých 2 sú pre objednávateľa, 2 pre zhotoviteľa.  

  
  
 
V........................, dňa.................                               Vo Košiciach, dňa  ........... 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________                                    __________________________ 
Zhotoviteľ:            Objednávateľ: KYBERNETES s.r.o. 
V zastúpení:         V zastúpení :  Ing. Ján Liguš, PhD. – konateľ 
 

 


