RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO
uzavretá najmä podľa §536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný
zákonník“) a §40 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom (ďalej len „autorský zákon“) medzi

Objednávateľ:

a

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: 20 222 70 217
(ďalej len „Objednávateľ“)

Meno a Priezvisko
Ulica, číslo domu/bytu, PSČ a Mesto
IČO alebo R.Č.
(zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu …… č. ……)
(je / nie je platiteľom DPH)
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonávať pre Objednávateľa diela –
elektronické grafické návrhy na základe jednotlivých objednávok Objednávateľa (ďalej len
„dielo“), záväzok Objednávateľa zaplatiť cenu za vykonanie diela a určenie podmienok tejto
spolupráce.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa požiadaviek a v lehote určenej Objendávateľom
v jednotlivých objednávkach vykonaných písomne, elektronicky alebo telefonicky. Zhotoviteľ je
povinný prijať objednávku diela písomne alebo e-mailom resp. prostredníctvom elektronického
komunikačného prostriedku „flyspray“. Prijatím objednávky vznikne jednotlivá zmluva o dielo,
na ktorú sa budú vzťahovať ustanovenia tejto zmluvy (ďalej len „Jednotlivá zmluva o dielo“).

3.

Vlastníctvo k dielu ako aj jeho jednotlivým čiastkovým vývojovým fázam sprístupneným
Objednávateľovi prechádza na Objednávateľa momentom ich sprístupnenia Objednávateľovi
(napr. zaslania e-mailom alebo sprístupnenia iným elektronickým spôsobom).
II.
Cena diela a platobné podmienky

1.

Cena každého jednotlivého diela bude predmetom osobitnej dohody pri objednávaní diela.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu diela na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom, ktorá
bude zodpovedať všetkým požiadavkám podľa platných právnych predpisov, najmä zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, najneskôr do 14 dní od jej doručenia
Objednávateľovi.
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3.

Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela až po jeho riadnom dokončení a odovzdaní
Zhotoviteľom a pokiaľ splní všetky svoje povinnosti.
III.
Povinnosti zmluvných strán

1.

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne, podľa
pokynov Objednávateľa a v lehote určenej Objednávateľom v objendávke diela alebo osobitne
dohodnutej so Zhotoviteľom. V prípade porušenia tejto povinnosti je Objednávateľ oprávnený
odstúpiť od Jednotlivej zmluvy o dielo. Povinnosť Zhotoviteľa nahradiť prípadnú škodu tým nie
je dotknutá.

2.

Objednávateľ môže Zhotoviteľovi určiť lehotu na vykonanie diela alebo jeho čiastkových fáz
prostredníctvom určenia naliehavosti nasledovne:
•
•
•
•
•

„Kritická“ = Zhotoviteľ musí na zadanie úlohy zareagovať najneskôr do 3 hodín a úlohu splniť
najneskôr do 24 hodín;
„Vysoká“ = Zhotoviteľ musí na zadanie úlohy zareagovať najneskôr do 6 hodín a úlohu splniť
najneskôr do 2 dní /48 hodín/;
„Stredná“ = Zhotoviteľ musí na zadanie úlohy zareagovať najneskôr do 24 hodín a úlohu
splniť najneskôr do 4 dní /96 hodín/;
„Nízka“ = Zhotoviteľ musí na zadanie úlohy zareagovať najneskôr do 48 hodín /2 dni/ a úlohu
splniť najneskôr do 6 dní /144 hodín/;
„Veľmi nízka“ = Zhotoviteľ musí na zadanie úlohy zareagovať najneskôr do 96 hodín /4 dni/
a úlohu splniť najneskôr do 8 dní /192 hodín/;

V prípade „kritickej“ záležitosti a záležitosti s „vysokou naliehavosťou“ je Objednávateľ povinný
určiť Zhotoviteľovi lehotu na vykonanie diela alebo jeho čiastkových fáz tiež telefonicky.
3.

Ak Zhotoviteľ nevykoná dielo ani v dodatočnej primeranej lehote určenej Objednávateľom, je
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny
diela za každé jednotlivé porušenie a zároveň zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za
každý aj začatý deň až do dňa vykonania diela resp. skončenia príslušnej Jednotlivej zmluvy o
dielo. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi
prípadnú škodu tým spôsobenú vo výške presahujúcej výšku zaplatenej zmluvnej pokuty.

4.

Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy a Jednotlivých zmlúv o dielo konať v súlade so
všetkými platnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela neporuší
práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. Ak Zhotoviteľ poruší túto
svoju povinnosť, bude Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
10% z ceny diela za každé jednotlivé porušenie. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje
Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu tým spôsobenú vo výške
presahujúcej výšku zaplatenej zmluvnej pokutyZhotoviteľ však nezodpovedá za materiály
dodané samotným Objednávateľom.

5.

Ak sa v jednotlivom prípade zmluvné strany nedohodnú inak, Objednávateľ nie je povinný
odovzdať Zhotoviteľovi žiadne veci za účelom vykonania diela.

6.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky jeho povinnosti podľa tejto zmluvy dodržiavali tiež
všetky osoby, ktoré použije pri plnení tejto zmluvy a Jednotlivých zmlúv o dielo, alebo ktorým
z iného dôvodu sprístupní akékoľvek údaje alebo informácie súvisiace s plnením podľa tejto
zmluvy.
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7.

Výsledok činnosti, ktorá je predmetom diela podľa tejto zmluvy alebo Jednotlivej zmluvy o dielo,
nie je Zhotoviteľ oprávnený poskytnúť iným osobám ako Objednávateľovi.

8.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že Objednávateľ má právo vykonať prehliadku diela za účelom
zistenia jeho prípadných vád kedykoľvek až do primeraného času po odovzdaní svojho
súborného diela svojmu zákazníkovi (najčastejšie grafického vizuálu webovej stránky), na
vytvorenie ktorého bolo dielo použité.
IV.
Mlčanlivosť

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvie v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy a neoznámi ani inak nesprístupní iným
osobám akékoľvek údaje, informácie alebo lisitny, ktoré mu boli poskytnuté alebo ku ktorým sa
dostal inak v rámci vykonávania diela podľa tejto zmluvy, alebo ktoré sa týkajú Objednávateľa
alebo jeho obchodných partnerov, najmä informácie o spôsobe a systéme práce Objednávateľa,
o jeho obchodnej politike, o finančnej situácii a hospodárení Objednávateľa, o jeho vnútornej
organizácii a vzťahoch (ďalej len „Dôverné informácie“).

2.

Povinnosť mlčanlivosti podľa tejto zmluvy platí aj po jej skončení.

3.

Zhotoviteľ je povinný zaviazať k povinnosti mlčanlivosti v rovnakom rozsahu všetky osoby,
ktorým sprístupní Dôverné informácie a zabezpečiť dodržiavanie tejto povinnosti.

4.

Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť mlčanlivosti, alebo ju poruší akákoľvek osoba, ktorej sprístupnil
Dôverné informácie, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny
diela za každé jednotlivé porušenie. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa
povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu tým spôsobenú vo výške presahujúcej
výšku zaplatenej zmluvnej pokuty.
V.
Práva k autorskému dielu

1.

V prípade, že predmetom plnenia podľa tejto zmluvy bude autorské dielo v zmysle autorského
zákona, a ak to bude podľa charakteru diela možné, Zhotoviteľ sa zaväzuje postúpiť výkon
všetkých majetkových práv autora k dielu na Objednávateľa. V prípade pochybností sa v každom
jednotlivom prípade dodania diela predpokladá, že Zhotoviteľ postúpil na Objednávateľa výkon
majetkových práv autora k tomuto dielu bez potreby písomného alebo iného výslovného prejavu
vôle Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá právo na osobitnú odmenu za postúpenie výkonu
majetkových práv autora k dielu.

2.

Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas so zverejnením diela ako aj na to, aby Objednávateľ
toto dielo uvádzal na verejnosti pod svojím menom.

3.

V prípade, že by postúpenie výkonu majetkových práv nebolo v jednotlivom prípade možné
alebo právne dovolené, udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi týmto súhlas na použitie diela
(výhradnú licenciu) akýmkoľvek spôsobom, najmä použitie diela v rámci tvorenia webových
stránok pre svojich zákazníkov, zaradenie diela do súborného diela, vyhotovovanie rozmnoženín
diela, jeho úpravu, verejné rozširovanie diela jeho predajom alebo inou formou prevodu
vlastníckeho práva, jeho nájmom alebo vypožičaním, spracovanie diela a zverejnenie diela.
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Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu v neobmedzenom rozsahu na 100 rokov. Zhotoviteľ udeľuje
Objednávateľovi súhlas udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu tejto licencie.
4.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má alebo zabezpečí všetky potrebné oprávnenia na splnenie povinností
podľa tohto článku zmluvy. Ak Zhotoviteľ nebude sám autorom diela, zaväzuje sa vykonať všetky
právne úkony a získať príslušné súhlasy autora potrebné k tomu, aby bol oprávnený previesť
práva a udeliť povolenia a súhlasy podľa tohto článku zmluvy.

5.

Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tohto článku zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každé jednotlivé porušenie. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti splniť porušenú povinnosť a nahradiť
Objednávateľovi prípadnú škodu tým spôsobenú vo výške presahujúcej výšku zaplatenej
zmluvnej pokuty.

6.

Vyššie uvedené sa týka rovnako každej jednotlivej vývojovej fázy a časti diela, ktoré Zhotoviteľ
sprístupní Objednávateľovi.
VI.
Trvanie a skončenie zmluvy

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.

Táto zmluva sa skončí dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy zo
zákonných alebo zmluvných dôvodov alebo písomnou výpoveďou.

3.

Ktorákoľvek zo zmuvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou
z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba sú 2 mesiace a začína
plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane.

4.

V deň skončenia tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky
dokumenty, ktoré patria Objednávateľovi alebo majú nejaký vzťah k činnosti Objednávateľa, a
ktoré má Zhotoviteľ priamo alebo nepriamo pod kontrolou, ako aj všetky iné veci mu zverené,
ktoré sa nestali súčasťou niektorého dokončeného diela.
VII.
Záverečné ustanovenia

1.

Na doručovanie písomností podľa tejto zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia o doručovaní
podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku.

2.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma zmuvnými stranami.

3.

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a výslovne v nej neupravené sa riadia najmä zákonom
č. 513/1991 Zb. Obchodným 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.

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.
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5.

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

6.

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

7.

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 _______ 201……

V ______________, dňa _______ 20…….
Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:
_________________________
Meno a Priezvisko grafika

_________________________
MAKROMONT s.r.o.
Ing. Róbert Lupták
konateľ
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