
Zmluva o dielo na zhotovenie dochádzkového informačného systému a licenčná zmluvaluzatvorená V zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka a vzmysle § 65 a nasl. Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského Zákona.

(ďalej len ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

medzi

1. Objednávateľ/nadobúdateľ: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.sídla: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina 1Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzenýmZastúpený: Ing. Richard Staškovan, konateľKontaktná osoba v
realizačných veciach: Ing. Richard Staškovarl, konateľIČO: 51110369DIČ: 2120590252IČ pre DPH: sK2120590252
Bankové spojenie :
číslo účtu:
(Ďalej ako „objednávateľ/nadobúdateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2. Zhotoviteľ/autor: Tomáš Lokša
Sídlo: Rudina 500
Právna forma: živnosť
Zastúpený: Tomáš LokšaIČQ: 51948389
DIC: 1124882803
IČ pre DPH: Nie je platiteľ
Bankové spojenie :
číslo účtu:
(Dalej ako „zhotoviteľ/autor“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Spolu aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I.
Predmet a rozsah zmluvy, harmonogram plnenia1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa/autora zhotoviť a odovzdaťobjednávateľovi/nadobúdateľovi dielo - „dochádzkový informačný systém“, vrozsahu podľa špecifikácie, bližšie uvedene' v prílohe č.1 tejto zmluvy (ďalej len ako„dielo“ v príslušnom gramatickom tvare), poskytnúť objednávateľOVi/nadobúdateľovilicenciu, v Zmysle príslušných ustanovení tejto zmluvy a súčasne záväzokobjednávateľa/nadobúdateľa za kompletne zhotovené a dodané dielo zaplatiťZhotoviteľovi/autorovi odmenu.

1-2 Zhotoviteľ sa zaväzuje kompletné dielo dodať najneskôr do 31.08.2020.
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Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných stránZhotoviteľ/autor:

a) Sa zaväzuje dielo Vytvoriť na vlastné náklady, osobne a podľa pokynovobjednávateľa/nadobúdateľa;
b) sa zaväzuje dielo Vytvoriť podľa tejto zmluvy a jej prílohy č. 1 riadne beznedorobkov a v dohodnutom čase, v zmysle bodu 1.2 tejto zmluvy;c) sa zaväzuje odo dňa protokolárneho odovzdania diela, počas nasledujúcich 12mesiacov poskytovať konzultačné služby a drobné úpravy diela podľa potriebobjednávateľa.
Objednávateľ/nadobúdateľ:
a) sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi/autorovi potrebnú súčinnosť, nevyhnutnú navytvorenie diela;
b) sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi/autorovi odmenu za riadne a včas zhotovené dielopodľa čl. V. tejto zmluvy.

Článok III.
Doba platnosti zmluvy a spôsoby jej skončeniaTáto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia všetkých záväzkov z nejvyplývajúcich s výnimkou licencie, ktorá sa poskytuje na dobu neurčitú.Zmluvu je možné ešte pred uplynutím doby dohodnutej v bode 3.1 tohto článkuukončiť:

a) písomnou dohodou obidvoch Zmluvných strán. V písomnej dohode o ukončení Zmluvyuvedú zmluvné strany deň, ku ktorému platnosť zmluvy skončí;b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to aj bez uvedenia dôvodupričom výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiacanasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane;c) odstúpením od zmluvy, v zmysle Čl. VII tejto zmluvy.

Čl. Iv.
Licencia

Zhotoviteľ/autor udeľuje objednávateľovi/nadobúdateľovi súhlas na použitie diela(ďalej len „licencia“ v príslušnom gramatickom tvare) nasledovným spôsobom v zmysle§ 19 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorskýzákon“), a to najmä na:
a) spracovanie diela;
b) spojenie diela s iným dielom;
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131 Autorského zákona;d) vyhotovenie rozmnoženiny diela;
e) uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu diela aleborozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela, verejným prenosom diela.Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu, ako nevýhradnú, časovo a vecneneobmedzenú na celú dobu trvania majetkových práv s územným rozsahom pre územieSlovenskej republiky a Európskej únie.
Objednávateľ/nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela vrozsahu udelenej licencie (sublicencia) len s predchádzajúcim súhlasomZhotoviteľa/autora.
Objednávateľ/nadobúdateľ môže licenciu postúpiť tretej osobe len s predchádzajúcimsúhlasom zhotoviteľa/autora.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za licenciu je Zahrnutá V celkovej cene za dielo.
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Zánikom objednávateľa/nadobúdateľa prechádzajú práva a povinnosti z tejto licenčnejZmluvy najeho právneho nástupcu.
Osobnostné práva zhotoviteľa/autora zostávajú udelením licencie nedotknuté.

Článok V.
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá celkovo vo výške 648 (slovomšesťstoštyridsaťosem eur s DPH), zhotoviteľ nie je platcom DPH. Celková cena uvedenáv tomto bode je konečná a je vypočítaná, ako súčet zmluvnými stranami dohodnutejhodinovej sadzby vo výške 12 eur/hod. a zhotoviteľom predloženého a obj ednávateľomodsúhlaseného celkového počtu hodín.
Zhotoviteľ/autor je oprávnený vystaviť faktúru po dodaní diela, v zmysle bodu 1.1 tejtozmluvy.
Cena za vykonanie zmluvných činností je stanovená dohodou zmluvných strán, vzmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodnutá cena je stanovená, ako maximálna aneprekročiteľná, v cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa/autora v súvislosti sozhotovením diela, vrátane, poštovných alebo prepravných nákladov.Objednávateľ/nadobúdateľ sa zaväzuje do 30 dní od vystavenia faktúry uhradiťdojednanú sumu na účet zhotoviteľa]autora uvedený v identifikácii zmluvných strán.Záväzok bude uhradený prostredníctvom banky a považuje sa za splatený pripísanímdlžnej čiastky na účet zhotoviteľa/autora.
Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dam' z pridanejhodnoty v znení neskorších predpisov.
V prípade, že faktúra nebude zodpovedať požiadavkám uvedeným v ustanoveniachtejto zmluvy, bude Vrátená v lehote do 10 pracovných dní zhotoviteľovi/autorovi anová lehota splatnosti začne plynúť od dátumu riadneho vystavenia novej, respektíveopravenej faktúry objednávateľovi/nadobúdateľovi. Pokiaľ faktúra nebude vrátenáv uvedenej lehote bude sa považovať za odsúhlasenú.Zhotoviteľ/autor doručí faktúru za služby podľa tejto zmluvy na korešpondenčnú adresuobjednávateľa/nadobúdateľa uvedenú v identifikácii zmluvných strán, v zmysle bodu8.2 tejto zmluvy.

Článok VII.
Odstúpenie od zmluvyKaždá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá zmluvnástrana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne porušízmluvu podľa § 344 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) ani v lehote 15dní odo dňa, v ktorom po mámom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhouzmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.

Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy s právomobjednávateľa/nadobúdateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy považujú prípad, akzhotoviteľ/autor vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebopovolené vyrovnanie, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok alebopovolenie na vyrovnanie.

Článok vIII.
Osobitné dojednania a doručovanieZhotoviteľ/autor vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami potrebnými napodnikanie, podľa tejto zmluvy v rozsahu, ktorý táto zmluva predpokladá, že bude
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dielo zhotovovať s celkovou odbornou starostlivosťou a jeho uskutočňovanie budezabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou potrebnou kvalifikáciou.Na doručovanie písomností podľa tejto Zmluvy sa primerane použije ustanovenie § 106ods. 1 písm. b) upravujúce adresu na doručovanie a ustanovenie § 111 ods. 3 Zákona č.160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku upravujúce doručovanie písomností dovlastných rúk.

Článok IX.
Prechod vlastníckeho práva a náhrada škodyVlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa/nadobúdateľa v okamihu jehoodovzdania na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého vzor tvoríprílohu č. 2 tejto zmluvy.

Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za priame ako aj vyvolanéškody, ktoré tejto preukázateľne spôsobila.
Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu nahradiť škody, ktoré vzniknújednej zmluvnej strane zavinenou činnosťou alebo nečinnosťou druhej zmluvnej stranyalebo neplnením povinností podľa tejto zmluvy.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkamipodpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, alebo jeho časť je alebo sa staneneplatným či nevynútiteľným rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebudemať táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť či vynútiteľnosť ostatnýchustanovení tejto zmluvy alebo jej časti, pokiaľ nevyplýva priamo z obsahu tej to zmluvy,že toto ustanovenie alebo jeho časť nemožno oddeliť od ďalšieho obsahu.Vzťahy, ktoré nie sú osobitne upravené touto zmluvou, sa spravujú ustanoveniamizákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj inýmipríslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskejrepublike.
Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou budú zmluvné strany riešiťpredovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, spor bude riešiť príslušnýsúd.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, Z ktorýchkaždá zo zmluvných strán dostane po jednom (1) vyhotovení.Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovaná v súlade s §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o Slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplneníniektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. V prípaderozdielnosti dátumov podpisov zmluvných strán sa za deň platnosti považuje neskoršídátum.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia,v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneníneskorších predpisov.
Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu, sú oprávnené konaťa zaväzovať zmluvnú stranu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si ustanovenia tejto zmluvy prečítali, jej obsahuporozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné stranyzároveň prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nekonali v tiesni



am skutkovom alebo právnom omyle a nie je v rozpore» SO zásadami poetiv'ěhflObchodného styku.
1 O .11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 - Vzor protokolu o odovzdaní a prevzatí diela

Za objednávateľa/nadobúdateľa: Za zhotoviteľa]autora:

V (Žiline, dňa.. .....0.? WHO...... v 5U“ ........ dňa 0072020

Tííĺgĺ'Ř'iahàrd Staškuvau, Tomáš Lakšakonateľ



Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zmluyy:

Vytvorenie dochádzkového systému, pozostávajúceho z:
a)

b)

užívateľského rozhrania vedúceho zamestnanca, z ktorého je možné kontrolovať
a upravovať dochádzku, spravovať zamestnancov, exportovať výkaz dochádzky
a mzdové podklady
o Hlavnú štruktúru rozhrania tvorí:

a. prihlásenie do systému, pomocou užívateľom zvoleného hesla,
b. hlavná obrazovka programu, ktorá Obsahuje zoznam zamestnancov, ktorý

zároveň umožňuje kontrolovať ich prítomnosť, mesačné prehľady
dochádzky zamestnancov (dátum, príchod, Odchod, Odpracovaný čas a typ
dňa), ktoré je možné upravovať a súhrn údajov mesačnej dochádzky
(celkový Odpracovaný čas, počet Odpracovaných dní),

c. záložka zamestnanci, v ktorej je možné upravovať údaje O zamestnancovi
a prípadné deaktivovanie zamestnanca (pri ukončení pracovného pomeru,
Odchode na MD...)

d. záložka nastavenia, ktorá umožňuje zmenu umiestnenia databázy a hesla,
e. záložka export, v ktorej je možné exportovať mzdové podklady a mesačný

výkaz dochádzky zvoleného zamestnanca za zvolený mesiac do formátu
.xlsx

užívateľského prostredia jednotlivých zamestnancov, ktoré sleduje stav počítača,na základe ktorého zapisuje dochádzku na flremné dátové úložisko (NAS).
Umožňuje jednotlivým zamestnancom kontrolovať dochádzku (dennú, aj
mesačnú) a zobrazuje jej aktuálny stav, Odpracované nadčasy zamestnanca ainformácie o Obednej prestávke.
O Hlavnú štruktúru prostredia tvorí:

a. úvodné nastavenie programu po inštalácii, v ktorom si zamestnanec nastavíSvoje meno a Odkáže na súbor databázy, do ktorej sa bude jeho dochádzka
ukladať. Dochádzka následne beží na pozadí, spúšťa sa po štarte počítačaa nie je potrebná žiadna interakcia používateľa. PO spustení sa
zamestnancovi do dochádzky započíta predošlých 5 minút pracovnéhočasu, ktorý bol potrebný na spustenie počítača po jeho príchode do práce,b. kliknuteľná Tray ikona, ktorá zobrazí zamestnancovi stručné údaje O jehodochádzke (mesačný fond pracovného času v aktuánom mesiaci, dĺžkuObednej prestávky, Odpracovaný čas za aktuálny mesiac, nadčas
za aktuálny mesiac, Odpracovaný čas v aktuálnom dm' a koľko času je eštepotrebné v ňom Odpracovať, prípadne aký nadčas už bol v danom dm'odpracovaný), taktiež umožňuje aj Zobrazenie kompletnej dochádzky,c. kompletná dochádzka, v ktorej je možné nastaviť rok a mesiac v ňom,ktorý sa má zamestnancovi zobraziť. Toto zobrazenie Obsahuje údajeO príchodoch a odchodoch v jednotlivých dňoch, prípadné dôvodyabsencie, celkové časy za mesiac a počty Odpracovaných dní.



Príloha č. 2

Vzor protokolu o odovzdaní a prevzatí diela

Objednávateľ/nadobúdateľ: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.sídla: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzenýmZastúpený: Ing. Richard Staškovan, konateľIČO: 51110369DIČ: 2120590252
IČ pre DPH: sK2120590252
Bankové spojenie :
číslo účtu:
(ďalej ako „objednávatel'/nadobúdatel““ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ/autor: Tomáš Lokša
Sídlo: Rudina 500
Právna forma: živnosť
Zastúpený: Tomáš LokšaIČO: 51948389
DIČ: l 124882803
IČ pre DPH: Nie je platiteľ
Bankové spojenie :
číslo účtu:
(ďalej ako „zhotoviteľ/autor“ v príslušnom gramatickom tvare)(spolu aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

I.
Zmluvné strany uzavreli dňa mluvu o dielo na zhotovenie dochádzkového informačného systémua licenčná zmluva (ďalej len ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare). Predmetom zmluvy bol záväzokzhotoviteľa/autora zhotoviť a odovzdať objednávateľovi/nadobúdateľovi dielo - „dochádzkový informačnýsystém“, v rozsahu podľa špecifikácie, bližšie uvedenej v prílohe č.1 tejto zmluvy (ďalej len ako „dielo“ vpríslušnom gramatickom tvare), poskytnúť objednávateľovi/nadobúdateľovi licenciu, v zmysle príslušnýchustanovení tejto zmluvy a súčasne záväzok objednávateľa/nadobúdateľa za kompletne zhotovené a dodané dielozaplatiť zhotoviteľovi/autorovi odmenu.

II.Zmluvné strany týmto prehlasujú, že dielo bolo objednávateľovi/nadobúdateľovi dodané dňa. Objednávateľ/nadobúdateľ prehlasuje, že dielo bolo/nebolo* vytvorené podľa zmluvy,riadne, v požadovanej kvalite, bez nedostatkov/s nedostatkami* ................................... avdohodnutom čase.

III.Protokol je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostanezhotoviteľ/autor a jedno (1) vyhotovenia dostane objednávateľ/nadobúdateľ.

V ..................................................... ,dňa .................................
Zhotoviteľ/autor:,

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Za objednávateľa/nadobůdateľa:
*) nehodiace sa prečiarknuť

.....................................




