
Zmluva o dielo, lieenčná zmluva na zhotovenie komplexnej technicko-technologickej
špecifikácie, dopravnej a prepravnej analýzy intermodálneho prestupneho bodu

Kysucké Nové Mesto
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513)'1991 Zb. Obchodného zákonníka a podľa §. 65

a nasi. Zákona č. 185/201 5 Z. z. Autorského zákona

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

l. Objednávateľlnadobúdltel':
Sídlo:
Právna forma:
Zastúpený:
Kontaktná osoba v
realizačných veciach:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie :
číslo účtu:

medzi

Integrovaná doprava Žilinského kraja, Inno.-
Pri Rajčianke 2900143, 010 01 Žilina I
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Richard Staškovan, konateľ

Ing. Richard Staškovan, konateľ
51110369
2120590252
SK2120590252

(Ďalej ako „objednávateľ/nadobudne? v príslušnom gramatiekom tva'l'e)

2. Zhotovitel'!litor:
Sídlo:
Právna forma:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie :
číslo účtu:

SEKOP Žilina am.
Kotešová 418, 013 61 Kotešová
Spoločnosť s rušením obmedzeným
Mgr. Ing. Pavol Lukáč., MBA - konateľ
36409341
2021709844
SK2021709344

(Ďalej ako „zhotoviteľlautor“ v príslušnom gramatiekom tvme)

(Spolu aj ako „mluvné strany“ v príslušnom gramatiekom tvare)

Čláuuh L
Predmet a rozsah zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa/autora vytvoriť pre
objednávateľalnadobůdateľa dielo: „komplexnú technicko-technologickú
špecifikácia, dopravnú a prepravnů analýzu intel'modålneho prestupneho bodu
Kysucké Nové Mesto“. v rozsahu podľa špecifikåcie, bližšie uvedenej v prílohe č.1
tejto zmluvy (ďalej len ako "dielo" v príslušnom gramatickom tvare), poskytnúť
objednávateľovi/nadobúdateľovi licenciu, v zmysle príslušných ustanovení tejto
zmluvy a súčasne záväzok objednávateľafnadobůdateľa za kompletne zhotovené a
dodané dielo zaplatiť zhotoviteľoviĺaotorovi odmenu.
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Čláuuh II.
Práva l povinnosti zmluvných strán

'Zhotoviteľ/autor:
a) sa zaväzuje dielo vytvoriť na vlastné náklady, osobne a podľa pokynov
objednávateľaĺnadobúdateľa;
b) sa zaväzuje dielo vytvoriť podľa tejto zmluvy, riadne a v dohodnutom čase;
c) sa zaväzuje najneskor do 31.12 2020 odovzdať objednávateľovilnadobúdateľovi
finálne dielo v digitálnej a tlačenej podobe, čo bude potvrdené na protokole o odovzdaní
a prevzatí diela, ktorého vzor tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, akojej prílohač.2.
Objednávateľ/nadobúdatel':
a) sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovifautorovi potrebnú súčinnosť, nevyhnutnú na
vytvorenie diela;
b) sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovilautorovi odmenu za riadne a včas zhotovené dielo
podľa čl. V. tejto zmluvy.

Článok III.
Doba platnosti zmluvy a spôsoby jej skončenia

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ato do splnenia všetkých mvãzkov z nej
vyplývajúcich, s výnimkou licencie, ktorá sa poskytuje na dobu neln'čitů.
Zmluvu je možne ešte pred uplynutím doby dohodnutej v bode 3.1 tohto článku
ukončiť:
a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných stran. V písomnej dohode o ukončení zmluvy
uvedú zmluvné strany deň, ku ktoremu platnosť zmluvy skončí,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to aj bez uvedenia dôvodu,
pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť od prväro dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
e) odstúpením od zmluvy, v zmysle Čl VI] tejto zmluvy

Čláuuk Iv.
Použitie diela

Zhotoviteľ/autor udeľuje objednávateľovifnadobúdateľovi bezodplame súhlas na
použitie diela (ďalej len „licencia“ v príslušnom gramatickom tvm'e) akýmkoľvek
spôsobom v zmysle § 19 zákona č. 185)'2015 Z. z. Autorský mkon v platnom znení
(ďalej len „Autorský zákon“), 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) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom
vlastnickeho práva, vypožičaním, nájmom,
f) uvedenie diela na verejnosti verejným vyslavením originálu diela alebo
rozmnoženiny diela, verejným vykonaním diela, verejným prenosom diela.
Zhotoviteľ/autor udeľuje objednávateľovifnadobúdateľovi licenciu, ako výhradm'l, v
neobmedzenom rozsahu a na neobmedzený čas, to znamená, že autor nesmie udeliť
tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený touto licenciou aje
povinny sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výln'adnú licenciu
Objednávateľ/nadobůdateľ'je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v
rozsahu udelenej licencie (suhlieencia) len s predchádzajúcim mhlasom
zhotoviteľa/autora
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Objednávateľ/nadobúdateľ může h'omciu postúpiťmj osobe len S. predchádzajúcim
súhlasom zhotoviteľa/autora
Zmluvné strany sa doholzilli,r že zhotoviteľ/autor tulel'uje
objednávateľovi/nadobúdaleľovi licenciu bezodplatne.
Zánikom objednávateľa/nadobúdateľa prechádzajú práva a povinnosti z tejto licenčnej
zmhlvy na jeho právneho nástupcu.
Osobnostné práva zhotoviteľalautora zostávajú udelením licencie nedotknutć.

Čuuuk v.
Cena a platobné podmienky

Dohodnu'tá celková cena za zmluvne dohodnutý predmet zmluvy je:
4 398,00.- EUR bez DPH

(slovom štyritisíc tristo deväťdesiat osem eur bez DPH).
Cena za vykonanie zmluvných činností je stanovená dohodou nnluvuých strán, v
zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodnutá cena je stanovená, ako maximálna a
neprekročiteľná., v cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa/autora v súvislow so
zhotovením diela, vrátane poštovných alebo prepravných nákladov.
Objednávateľ/nadobúdateľ sa zaväzuje do 30 dni od vystavenia faktúry uhradiť
dojednanú sumu na účet zhotoviteľafautora uvedený v identifikácii zmluvných strán.
Záväzok bude uhradený prostredníctvom banky a považuje sa za splatený pripísaním
dlžnej čiastky na účet zhotoviteľalautora.
Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222ť2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu:
- číslo faktúry.
- názov diela,
- predmet úhrady.
- IČO zhmuvhaľa, uzázav zhotoviteľa.
- popis vykonaných prác,
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry

musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene zhotoviteľa/mora.
V prípade že faktúra nebude zodpovedať požiadavkám uvedeným v ustanoveniach
tejto znżlluvy.I bude vrátená v lehote do 10 pracovných dni zhotoviteľa/autora a nová
lehota splatnosti začne plynúť od dátumu riadneho vystavenia novej. respektive
opravenej faktúry objednávateľovil'nadobúdatel'ovi. Pokiaľ faktúra nebude vrátená
v uvedenej lehote bude sa považovať m odsúhlasenú.
Zhotoviteľ/autor doručí faktúru za služby podľa tejto zmluvy na korešpondenčnú
adresu objednávateľa/nadobúdateľa uvedenú v identifikácii zmluvných strán, v zmysle
bodu 8.2 tejto zmluvy.

Čláuuh v1.
Sankcie a zmluvné pokuty

Ak zhotoviteľ/autor nedodrží svoju povinnosť uvedenú v bode 2.1 pism. c), je
objednávaleľ/nadobúdateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľalautora zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 50.- EUR za každý aj začaty' deň omeškania. Ustanovenie prvej vety
tohto bodu neplatí. ak z dôvodu stále prebiehajúcich korektúl' a požiadaviek na
následné korektúry zo strany objednávateľafnadobúdateľa zhotoviteľ/autor nemôže
objektívne dodržať svoju povinnosť odovzdať dielo v lehote určenej v bode 2.1 pism.
c). Vtakomto pripade bude termin odovzdania diela postmutý na deň, ked'
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vateľ/nadobúweľ označi dielo za finálne dokončené, v premkole o odovzdaní
a prevzatí diela, ktorého vzor tvori prílohu č. 2 tejto zmluvy.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zbotevíteľfantor nezbavuje povilmosti Wlneni'a záväzku
zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť spôsobenú škodu.
V prípade oneskorenie úhrady faktúry, v zmysle bodu 5.4 tejto zmluvy o viac ako lÛ
kalendárnych dni je zhotoviteľĺautor oprávnený uplatniť si
u objednávateľa/nadobúdateľa úrok z omeškania vo výške 50.- EUR za každý, aj začatý
deňomeškmia. Úroky zomeskaniasú splatnédo 3 dni ododňadomeeniavýzvynaieh
zaplatenie, spôsobom určeným vo výzve.

Článok VII.
Odstúpenie od zmluvy

Každá zo zmluvných stránje oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá zlnłuvná
strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúce pre ňu z tejto zmluvy (podstame peruši
zmluvu podľa § 344 Zákona č. 513fl9912b. Obchodného úkormikľa) ani v lehote 15
dní odo dňa, v ktorom po mámom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou
zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvala.
Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy s právom
objednávateľa/nadoblĺlzlateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy považujú prípad, ak
zhotoviteľ/autor vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo
povolené vyrovnanie, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok
alebo povolenie na vyrovnanie.

Čuuah vol.
Osobitné dojednania a doručovanie

Zhotoviteľ/alltor vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami potrebnými na
podnikanie, podľa tejto zmluvy v rozsahu, ktorý táto zmluva predpokladá., že bude
dielo zhotovovať s celkovou odbornou starostlivosťou ajeho uskutočňovanie bude
zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúeou potrebnou kvalifikaciou.
Na doručovanie písomností podľa tejto zmluvy sa primerane použije ustanovenie § 106
ods. lpism. b)upravujtieeadresanadomčovanieaostanevenie§ lll ods.3 Zákomč.
160/2015 Z. z. Civilněho sporovålo poriadku Imravujůee doručovanie písomnosti do
vlasmých rúk.

Článok IX.
Prechod vlastníckeho práva a náhrada škody

Wastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa/nadobůdateľa v okamihu
odovzdania a prevzatia diela na základe protokolu o odovzdani a prevzatí diela, ktorého
vzor tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
Každázlnluvnástranazodpovedádnmej nulovoejstlanezapriameakeajvyvolané
škody, ktore' tejto preukámteľne spôsobila, resp. jej zamestnanec alebo tretia osoba,
ktorá konala na zaklade jej poverenia.
Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu nahradiť škody, ktoré vzniknú
jednej zmluvnej strane zavinenou činnosťou alebo nečinnosťou druhq' mluvnej strany,
alebo neplnením povinností podľa tejto zmluvy.

Čßuuh x.
Záverečné ustanovenia

Tátozmłuvasamöžemeniťalebodeplňaťlen očislovalrýmipisemnýmidodaåmfi'
podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.



10.2 Pokiaľ ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, alebo jeho časť je alebo sa stane
neplatným či nevynútitel'ným rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude
mať táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť či vynútiteľnosť ostatných
ustanovení tejto zmluvy alebojej časti, pokiaľ nevyplýva priamo z obsahu tejto zmluvy,
že toto ustanovenie alebo jeho časť nemožno oddeliť od ďalšieho obsahu.

10.3 Vzťahy, ktoré nie sú osobitne upravene' touto zmluvou, sa spravujú ustanovením
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj inymi
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.

10.4 Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou budú zmluvné strany riešiť
predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, spor bude riešiť príslušný

10.5 Táto zmluva _je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých.
každá zo zmluvných strán dostane po jednom (1) vyhotovení.

10.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovaná v súlade s §
Sa zákona č. 21119000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplneníl
niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.

10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. V prímde
rozdielnosti dátumov podpisov zmluvných strán sa za deň platnosti považuje neskorší
dátum.

10.8 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia,
v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v mení
neskorších predpisov. i

10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu, sú oprávnenéM
a zaväzovat' zmluvnú stranu.

10.10 Zmluvné strany vyhlasujů, že si ustanovenia tejto zmluvy prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany
zároveň prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, nekonali v tiesni
ani skutkovom alebo právnom omyle a nie je v rozpore so úsadarni poctivého
obchodného styku.

10.11 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. l - Špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 - Vzor protokolu o odovzdaní a. prevzatí diela

Za objednávateľa/nadobúdateľa: Za zhotoviteľa/autora:

v Žilina dňa 2 2. 44- 2°? 0 v Irawăzwajř dňa 26.112 v

Ing. Richard szaškavaa, Mg Ing. Pavol Lukáč, MBA
konateľ konateľ



Príloha č. l

úvod do problematiky, mctodicka časť,
analýza súčasných tcchnicko-tcchnologických procesov v žst. Kysucké Nové Mesto,
analýza súčasných technicko-technologických procesov v Kysucké Nové Mesto, žclzst.,
analýza prepravných výkonov na prcpl'avnou prúde (Čadca) Kysucké Nové Mesto - Zilina
a spať,
analýza dopravných výkonov na dopravnom trhu (Čadca) Kysucké Nové Mesto - Žilina a

prognóza prepravných a dopravných výkonov na relácii (Čadca) Kysucké Nové Mesto -
Žilina,
návrh technicko-technologických parametrov Intcrmodalncho bodu Kysucké Nové Mesto,
výkaz výmcr techrúcko-tcchnologickćho navrhu Intermodálncho bodu Kysucké Nové
Mesto,
odhad predpokladaných investičných nákladov realizácie navrhu,
manažérske zhmulíc



_-P'rIluha č. 2

Vggr protokolu g odovzdal Il prevzatí diela

objadnňvmľŕuadubúdhtd': magmvuá deprm żlaualaehu hraje, am.
sídla: Pri Rajčianke 29mm 010 ol Žilina
Právna foltna: Spoločnosť a ručením obmedzeným
Zastúpený: log. Richard Staškovan, konateľ
IČO: sl llo 369
DIČ: 2120590252
IČ pre DPH: sK2120590252
Bankové spojenie :
čísla účtu:
(ďalej aku „ubjatuámľŕuaaabmr' v praluam malom:m)

zharawñeľlauwr: sEIlIOP żnhu aha.
stálu: KMMMIB 61 Kateăuvá
Právna fauna: spulačuaať a :učením obmedzeným
Zastúpený: Mg. Ing. Pavol Lukáč, MBA - konateľ
IČO: 3640934ł
DIČ:
lČpI'eDPl-l:
(ďalej ako „,zltotovitsel'l''autorM v príslušnom grematíekorn tvare)
(spolu aj ako ...zmluvne strany“ v príslušnom gramatiekorn tvare)

I.
Zmluvné strany uzavreli dňa 26.11. 2020 Zmluvu o dielo, Lieenünú nnluvu (ďalej len „mlnva“ v príslušnom
gramatiokom tvare). Predmetom zmluvy ho! záväzok zhotoviteľaŕ'aotora vytvorit' pre objomlåvatel'a dielo:
„komplexnú technickoúteellnologicků äpherdiilelilldmł dopravnú a prepravnů analýzu intermodilnello
preatnpného bodu Kysucké Nové lllĺeeto“1 v rozsahu podľa špecifikàeie bližšie uvedenej v prilohe č. I tejto
:anltlvy (ďalej len ako "dielo" v príslušnom gramatickoro tvare), poskytnúť objednávateľovil'nadobúdateľovi
lieeneio, v mysle príslušných ustanovení tejto zmluvy a súčasne záväzok objemtåvateľafnadohlidatleľe za
kompletne zhotovené a dodané dielo mplatiť złlotoniteľoviiautomvi odmenu.

ll.
Zmluvné strany týmto prehlaaujú, že dielo bolo ooiechfivatel'ovl dodané vdigitálnej a tlačenej podobe dňa

.Objednávmľpehlmúąžedieloboloďnebolďmxwmćpodľamhlvý riaútąvpožadovmej
kvalite, bez nedostatkovfa nedostatkom? ..................................................... v dohodnutom čase
a potvrdzuje, že je finálne dokončené.

Ill.
Protokolje vyhotovený v dvodlflhovnopiaoch aptmnost'onmiginflmzktorýehjednoühyhotoveniedm
zhotoviteľfautor a jedno (l) vyhmovenía dostane objed'návatel'l'nadobúthteľ.

V ,dňa ._................................

Zlúotovtt'elwlnton podpls

V ,dna .................................

ZI. objednávatel'lłlladobůdateľl: Ing. Richard Staškoven, podpis: _
"') nehodiaee sa prečiarlmuť




