ZMLUVA
O POSKYTOVANÍ ODBORNÝCH KONZULTÁCIÍ
uzatvorená podľa ustanovenia § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi

Meno: Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave
Sídlo: Uršulínska 9, 811 01 Bratislava
IČO :
DIČ :
Štatutárny orgán: PhDr. Ivo Štassel
Bankové spojenie:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Meno: ADendro
Sídlo: Alexandra Dubčeka 14, 92101 Piešťany
IČO:
Štatutárny orgán: Mgr. Mojmír Choma
Bankové spojenie:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

ČLÁNOK I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Účelom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Objednávateľa a Poskytovateľa
v súvislosti s poskytovaním odborných konzultácií v oblasti dedrochronologického datovania
vzoriek dreva.

ČLÁNOK II
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie odborných konzultácií podľa čl. IV až VII Zmluvy
Poskytovateľom Objednávateľovi (ďalej len „Konzultácie“) a úprava súvisiacich práv a povinností
zmluvných strán.
2. Konzultácie sa budú týkať objektu a rozsahu: Michalská veža v Bratislave - 7 vzoriek trámov

ČLÁNOK III
DEFINÍCIE

1. Na účely výkladu podľa tejto Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom význame
uvedených termínov.
Konzultácie

osobitné odborné poradenstvo a/alebo zaškolenie poskytované
Poskytovateľom Objednávateľovi v oblasti, vo forme, v rozsahu a podľa ďalších
podmienok bližšie špecifikovaných v čl. IV až VII Zmluvy.

Konzultant

osoba poverená Poskytovateľom na realizáciu Konzultácií alebo jej časti.

ČLÁNOK IV
ŠPECIFIKÁCIA KONZULTÁCIÍ

1. Konzultáciami sa rozumie (predmetom zmluvy smie byť jeden alebo viacero bodov súčasne):
a, ústne podané poradenstvo v oblasti dendrochronológie.
b, ústne podané poradenstvo týkajúce sa tém dendrochronológie, datovania a jeho princípov
vzhľadom na požadovaný objekt záujmu.
c, odborný výkon odberu, spracovania a uchovania dendrochronologických vzoriek (ďalej len
„odborný výkon“).
d, analýza problematiky dendrochronologického datovania objektu podľa čl. II ods.2, výsledkom
ktorej je spracovanie písomného výstupu (výskumnej dokumentácie) obsahujúceho zistené
skutočnosti za pomoci laboratórnej techniky na to určenej (ďalej len „analýza“); rozsah analýzy
bude zahŕňať všeobecnú časť, kde budú popísané konkrétne podmienky získania a spracovania
vzoriek, a osobitnú časť, ktorá bude konkretizovať zistené výsledky a ich aplikáciu vo výrokovej
forme.
2. Poskytovateľ poskytuje Konzultácie prostredníctvom konzultanta, ktorý je štatutárom alebo ním
poverenou osobou. Za poskytnutie Konzultácií zodpovedá Poskytovateľ voči Objednávateľovi
v rozsahu a kvalite podľa tejto Zmluvy.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Konzultácie jednorázovo alebo v určitom období, ktoré je
nevyhnutné aby boli výsledky Konzultácie sprostredkované Objednávateľovi.

ČLÁNOK V
MIESTO POSKYTNUTIA KONZULTÁCIÍ

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Konzultácie na mieste odberu dendrochronologických
vzoriek, na mieste ich úpravy v laboratóriu Poskytovateľa alebo na inom vopred dohodnutom
mieste, prípadne vzdialeným prístupom vo forme: zaslania výstupu Konzultácií podľa článku IV
ods. 1 Zmluvy e-mailom na adresu Objednávateľa, telefonického rozhovoru, alebo inou
dohodnutou formou.

ČLÁNOK VI
ČAS POSKYTNUTIA KONZULTÁCIÍ

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť konzultácie Objednávateľovi v období 2.2. 2018
2. Odovzdanie výskumnej 19.2.2018
3. Konzultácie sa uskutočnia na základe individuálnej objednávky Konzultácií Objednávateľom.

ČLÁNOK VII
PRIEBEH KONZULTÁCIÍ

1. Poskytovateľ v písomnej forme analýzy uvedie, kedy sa konzultácie realizovali. Objednávateľ
svojím podpisom pri preberaní potvrdzuje ich rozsah.
2. V prípade, ak majú Konzultácie vady, Objednávateľ oznámi túto skutočnosť bez odkladu
Poskytovateľovi a zmluvné strany túto skutočnosť vyznačia do protokolu. Poskytovateľ sa
zaväzuje vady podľa tohto článku Zmluvy odstrániť v dodatočnej lehote, najneskôr však do 30
dní.

ČLÁNOK VIII
ODMENA

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi jednorazovú odmenu za poskytnutie Konzultácií
v sume 250 EUR (slovom dvestopäťdesiat eur).
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odmenu podľa článku VIII ods. 1 Zmluvy
najneskôr do 30 dní od podpisu tejto zmluvy Objednávateľom na účet Poskytovateľa uvedený
v záhlaví tejto Zmluvy.

ČLÁNOK IX
VÝKON PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1. V prípade, ak Poskytovateľ sám alebo prostredníctvom konzultanta vytvorí v priebehu
poskytovania Konzultácií podľa tejto Zmluvy alebo v priamej súvislosti s poskytnutím Konzultácií
podľa tejto Zmluvy predmet duševného vlastníctva, zaväzuje sa osobitnou zmluvou udeliť

Objednávateľovi nevýhradný bezodplatný súhlas (licenciu) na použitie takéhoto predmetu ochrany
všetkými známymi spôsobmi použitia, v neobmedzenom rozsahu, na celý čas trvania zákonnej
ochrany takéhoto predmetu ochrany (licenčná zmluva).
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude z titulu výkonu povinností podľa tejto Zmluvy vykonávať
žiadne práva k predmetu duševného vlastníctva vytvorenom Objednávateľom s využitím
Konzultácií, na ich základe alebo v akejkoľvek priamej súvislosti s Konzultáciami, ani si výkon
takýchto práv nárokovať, a to sám ani prostredníctvom konzultanta, ako ani prostredníctvom
tretej osoby. Rovnaký záväzok konzultanta zabezpečí Poskytovateľ v prospech Objednávateľa.

ČLÁNOK X
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si poskytovať súčinnosť, najmä si odovzdávať vzájomné
vedomosti a informácie, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie úrovne Konzultácií špecifikovaných
touto Zmluvou.
2. V prípade poskytovania Konzultácií v priestoroch Poskytovateľa sa Poskytovateľ zaväzuje umožniť
Objednávateľovi prístup do týchto priestorov za účelom kontroly riadneho plnenia povinností
podľa tejto Zmluvy.
3. V prípade poskytovania Konzultácií v sídle Objednávateľa, sa Objednávateľ zaväzuje zabezpečiť
primerané podmienky pre uskutočnenie Konzultácií. V prípade osobitných požiadaviek, je
Poskytovateľ povinný požiadať Objednávateľa o ich zabezpečenie minimálne 3 dni vopred.
Objednávateľ nie je povinný zabezpečiť osobitné požiadavky Poskytovateľa, pokiaľ nie sú
nevyhnutné na riadne plnenie povinností podľa tejto Zmluvy.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách poskytnutých
Objednávateľom pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy, pri ktorých si to Objednávateľ výslovne
vymienil.
ČLÁNOK XI
SANKCIE

1. V prípade nezaplatenia odmeny podľa čl. VIII Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje Poskytovateľovi
zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

ČLÁNOK XII
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzťahy zmluvných strán založené touto Zmluvou, ak ich Zmluva výslovne neupravuje, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Každá zmena alebo doplnenie tejto Zmluvy sa musia vykonať formou očíslovaných písomných
dodatkov, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po podpise
Zmluvy jeden rovnopis.
4. Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Podľa
príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sa na
zmluvu viaže povinné zverejnenie. Zmluva je v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných
ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na
riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto Zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory pri jej
interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že
k takejto dohode nedôjde, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie
konania na príslušný súd.
7. Zmluva predstavuje celkovú dohodu medzi zmluvnými stranami o predmete tejto Zmluvy
a nahrádza všetky predchádzajúce i súčasné ústne alebo písomné dojednania, dokumenty
a dohovory zmluvných strán.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle, je pre ne
určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju
vlastnoručne podpisujú.

... dňa ...

... dňa ...

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

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

Poskytovateľ

Objednávateľ

