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Výzva	na	predloženie	ponuky	–	prieskum	trhu	
v	rámci	postupu	verejného	obstarávateľa	podľa	§	117	zákona	č.	343/2015	Z.	z.	o	verejnom	

obstarávaní	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	
	(ďalej	len	„zákon	o	VO“)	

1. Identifikácia	verejného	obstarávateľa:	

Názov:		 Creative	Industry	Košice,	n.o.	
Sídlo:		 	 Kukučínova	2	040	01	Košice,	Slovensko	 	
IČO:		 	 35583461	 	
	
Kontaktná	osoba:		 Zuzana	Kupcová	
Telefón:		 	 0915078489	
E-mail:		 	 zuzana.kupcova@cike.sk	

	

2. Druh	zákazky:		 Videá	pre	projekt	CINEMA	v	rámci	WP3	Piloting	

3. Opis	predmetu	zákazky:	

Predmetom	zákazky	je	Výroba	troch	(3)	videí	v	nasledujúcej	špecifikácii:	
	
Video	 1.:	 Dokumentácia	 pôvodného	 stavu	 priestorov	 budúceho	 co-workingu	 Kreatívneho	
centra	Košického	kraja	v	dĺžke	4-6	minút	v	termíne	do	31.12.	2021	
	
Video	 2.:	 Dokumentácia	 prezentácie	 výstupov	 z	výskumu	 potrieb	 budúcich	 používateľov	
a	partnerov	 Kreatívneho	 centra.	 Dokumentácia	 priebehu	 podujatia,	 rozhovor	
s	výskumníčkou	a	troma	účastníkmi	podujatia	v	dĺžke	5-7	minút	v	termíne	do	31.5.	2022	
	
Video	 3.:	 Dokumentácia	 priebehu	 troch	 stáží	 mladých	 kreatívcov	 u	etablovaných	 firiem.	
Rozhovory	s	troma	účastníkmi	a	troma	zástupcami	firiem	a	ukážka	činnosti	stážistov	priamo	
v	priestoroch	firmy	v	dĺžke	6-8	minút	v	termíne	do	31.8.	2022.	
	
	

3. Lehota	plnenia:	 predmet	 zákazky	 bude	 dodávaný	 priebežne	 na	 základe	 v	3	 etapách	
v	rozmedzí	12/2021	–	8/2022	podľa	návrhu	 	zmluvy,	ktorá	 je	neoddeliteľnou	 	súčasťou	
tejto	Výzvy.		

4. Miesto	dodania:			Creative	Industry	Košice,	n.o.,	Kukučínova	2,	040	01	Košice	

5. Kritériá	hodnotenia	ponúk:	

Jediným	kritériom	na	vyhodnotenie	ponúk	je	najnižšia	cena	–	cena	za	dodanie	tovarov	
s	DPH.		Zákazka	bude	vyhodnocovaná	ako	celok.	

6. Spôsob	určenia	ceny:	

a) Uchádzač	vo	svojej	ponuke	navrhne	cenu	celý	predme	zákazky	v	rozsahu	určenom	
výzvou.	
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b) Ak	uchádzač	nie	 je	 platiteľom	DPH,	 uvedie	 navrhovanú	 cenu	 ako	 cenu	bez	DPH	a	
zároveň	 aj	 ako	 cenu	 konečnú.	 Na	 skutočnosť,	 že	 uchádzač	 nie	 je	 platiteľom	DPH,	
upozorní	uchádzač	vo	svojej	ponuke.	V	prípade,	ak	úspešný	uchádzač	uvedie,	že	nie	
je	platiteľom	DPH	a	stane	sa	po	predložení	ponuky	platiteľom	DPH,	nemá	nárok	na	
zvýšenie	ceny	o	hodnotu	DPH.		

c) Verejný	obstarávateľ	bude	hodnotiť	zákazku	ako	celok.	.	
d) V	prípade,	 že	 uchádzač	 je	 platiteľom	 DPH,	 bude	 hodnotená	 cena	 vrátane	 DPH.	

V	prípade	 uchádzača,	 ktorý	 nie	 je	 platiteľom	DPH,	 verejný	 obstarávateľ	 vyhodnotí	
všetky	 predložené	 ponuky	 takým	 spôsobom,	 že	 budú	 porovnávané	 ceny	 s	 DPH	
(platitelia	 DPH)	 a	 ceny	 konečné	 (neplatitelia	 DPH;	 konečná	 cena	 je	 definovaná	 v	
bode	7	ods.	b)	tejto	výzvy)		

e) Ak	uchádzač	̌ je	registrovaný	́ako	platiteľ (	DPH	v	inom	členskom	štáte	Európskej	únie	
a	 nie	 je	 registrovaným	 platiteľom	 DPH	 na	 území	 Slovenskej	 republiky,	 uchádzač	
uvedie	 túto	 skutočnosť	 v	 ponuke.	 V	 prípade	 uchádzača	 z	 iného	 členského	 štátu	
Európskej	únie,	ktorý	by	uviedol	cenu	bez	DPH	s	poznámkou,	že	na	Slovensku	nie	je	
platiteľom	DPH,	táto	cena	by	v	konečnom	dôsledku	bola	zvýšená	o	DPH,	ktorú	musí	
verejný	 obstarávateľ	 v	 zmysle	 zákona	 o	 dani	 z	 pridanej	 hodnoty	 zaplatiť.	 Na	 účel	
vyhodnotenia	 ponúk	 a	 zabezpečenia	 porovnateľnosti	 vyhodnocovaných	 ponúk,	 aj	
uchádzač	 z	 iného	 členského	 štátu	 Európskej	 únie,	 ktorý	 je	 v	 mieste	 svojho	
pôsobenia	platiteľ	DPH,	musí	celkovú	navrhovanú	cenu	uviesť	s	DPH	so	slovenskou	
sadzbou,	pričom	fakturovať	bude	cenu,	za	ktorú	predmet	zákazky	ponúkne	bez	DPH,	
platba	 DPH	 bude	 nákladom	 verejného	 obstarávateľa,	 ktorá	 súvisí	 s	 predmetom	
zákazky.		

f) Uchádzačom	 navrhnutá	 cena	 musí	 zahŕňať	 všetky	 náklady	 spojené	 s	plnením	
zákazky.	

7. Podmienky	financovania:	

Cena	za	predmet	zákazky	bude	uhradená	́bezhotovostným	prevodom	na	účet	úspešného	
uchádzača	 na	 základe	 vystavenej	 faktúry	 a	to	 odovzdaní	 predmetu	 plnenia	 podľa	
podmienok	uzatvorených	v	zmluve	o	dielo,	ktorej	návrh	tvorí	neoddeliteľnú	súčasť	tejto	
Výzvy.	 	Vystavená	 faktúra	musí	 obsahovať	 všetky	 náležitosti	 podľa	 platného	právneho	
poriadku	 Slovenskej	 republiky,	 špecifikáciu	 fakturovanej	 sumy	a	 špecifikáciu	predmetu	
zákazky.			

Fakturované	ceny	budú	v	súlade	s	predloženou	cenovou	ponukou,	ktorá	bude	platná	
min.	30	dní.		

8. Podmienky	na	uzatvorenie	objednávky,	obsah	ponuky,	predloženie	ponuky:	

A) Za	 účelom	 dodržania	 ustanovenia	 §	 117	 ods.	 5	 zákona	 o	 verejnom	 obstarávaní	
verejný	obstarávateľ	požaduje,	aby	uchádzač	spĺňal	nasledovné	podmienky	účasti:	

a. 	osobné	 postavenie	 podľa	 §	 32	 ods.	 1	 písm.	 e)	 a	 f)	 zákona	 o	 verejnom	
obstarávaní	
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• §	 32	 ods.	 1	 písm.	 e)	 zákona	 o	 verejnom	 obstarávaní	 –	 uchádzač	 je	
oprávnený	dodávať	tovar,	 uskutočňovať	 stavebné	 práce	 alebo	
poskytovať	službu,	

- uchádzač	preukazuje	splnenie	podmienok	účasti	podľa	§	32	ods.	1	písm.	e)	
zákona	o	verejnom	obstarávaní	doloženým	čestným	vyhlásením,	
• §	 32	 ods.	 1	 písm.	 f)	 zákona	 o	 verejnom	 obstarávaní	 –	 uchádzač	 nemá	

uložený	 zákaz	 účasti	 vo	 verejnom	 obstarávaní	 potvrdený	 konečným	
rozhodnutím	v	SR	alebo	v	štáte	sídla,	miesta	podnikania	alebo	obvyklého	
pobytu,	

- uchádzač	preukazuje	doloženým	čestným	vyhlásením,	

b. §	 40	 ods.	 6	 písm.	 f)	 zákona	 o	 verejnom	obstarávaní	 –	 u	 uchádzača	 nesmie	
existovať	dôvod	na	vylúčenie	podľa	§	40	ods.	6	písm.	 f)	 zákona	o	verejnom	
obstarávaní	-	verejný	obstarávateľ	vylúči	zverejného	obstarávania	uchádzača	
alebo	 záujemcu,	 ak	 konflikt	 záujmov	 podľa	 §	 23	 zákona	 o	 verejnom	
obstarávaní	nemožno	odstrániť	inými	účinnými	opatreniami,	

- uvedené	 skúma	 verejný	 obstarávateľ	 počas	 procesu	 verejného	
obstarávania.	

B) Obsah	ponuky:	

Ponuka	predložená	uchádzačom	musí	obsahovať:	
- Príloha	 č.	 1–	 Návrh	 uchádzača	 na	 plnenie	 kritéria,	 v	 prípade	 predloženia	

ponuky	 na	 e-	mailovú	 adresu,	 je	 potrebné	 predložiť	 aj	 scan	 Prílohy	 č.	 1	 s	
podpisom	oprávnenej	osoby,	

- Príloha	č.	2	–	Čestné	vyhlásenie	(k	§	32	ods.	1	písm.	e)	a	písm.	f)	zákona	o	
verejnom	obstarávaní),	v	prípade	predloženia	ponuky	na	e-mailovú	adresu,	
je	potrebné	predložiť	aj	scan	Prílohy	č.	2	s	podpisom	oprávnenej	osoby,	

C) Termín	a	spôsob	predloženia	cenovej	ponuky:	

Cenovú	 ponuku	 je	 potrebné	 doručiť	 emailom	 na	 adresu	 kontaktnej	 osoby	 uvedenú	
v	bode	1	tejto	výzvy	do	17.12.2021,	10:00.		

Upozornenie	pre	uchádzačov	

Doručená	 ponuka	 môže	 byť	 zahrnutá	 do	 vyhodnotenia	 len	 za	 predpokladu,	 že	 jej	 obsah	
zodpovedá	 všetkým	 podmienkam	 definovaným	 v	 tejto	 Výzve	 na	 predkladanie	 ponúk,	
obsahuje	 všetky	 náležitosti	 definované	 v	 tejto	 Výzve	 na	 predkladanie	 ponúk	 a	 bola	
predložená	v	lehote	určenej	v	tejto	Výzve	na	predkladanie	ponúk.	

9. Lehota	viazanosti	ponúk		

Uchádzač	 je	 svojou	 ponukou	 viazaný	 od	 uplynutia	 lehoty	 na	 predkladanie	 ponúk	 až	 do	
uplynutia	stanovenej	lehoty	viazanosti	ponúk,	t.	j.	do	30	dní	od	predloženia	cenovej	ponuky.		

10. 	Informácia	o	výsledku	vyhodnotenia	ponúk	
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Všetkým	 uchádzačom,	 ktorých	 ponuky	 sa	 vyhodnocovali,	 verejný	 obstarávateľ	 po	
vyhodnotení	ponúk	bezodkladne	písomne	oznámi	výsledok	vyhodnotenia	ponúk.	

Úspešnému	 uchádzačovi	 verejný	 obstarávateľ	 oznámi,	 že	 jeho	 ponuku	 prijíma.	
Neúspešnému	uchádzačovi	oznámi,	že	neuspel	a	dôvody	neprijatia	jeho	ponuky.	

11. Uzavretie	zmluvy	

Uzavretá	zmluva	nesmie	byť	v	rozpore	s	touto	Výzvou	na	predkladanie	ponúk	a	s	ponukou	
predloženou	úspešným	uchádzačom.		

Ak	úspešný	uchádzač	neposkytne	verejnému	obstarávateľovi	riadnu	súčinnosť	potrebnú	na	
uzavretie	zmluvy,	je	verejný	obstarávateľ	oprávnený:		

• 	vyzvať	na	súčinnosť	na	uzatvorenie	Zmluvy/objednávky	uchádzača	umiestneného	na	
druhom	mieste	v	poradí,	t.	j.	uchádzača	s	druhou	najnižšou	cenou	v	EUR	s	DPH	za	
predmet	zákazky	alebo		

• zrušiť	predmetné	zadávanie	zákazky	s	nízkou	hodnotou.		

12. Ďalšie	informácie	verejného	obstarávateľa	

Verejný	obstarávateľ	si	vyhradzuje	právo	neprijať	ponuky,	ak	sa	zmenia	okolnosti,	za	ktorých	
bola	táto	zákazka	zadávaná,	ak	ani	jeden	uchádzač	nesplní	podmienky	účasti	alebo	ani	jedna	
z	 predložených	 ponúk	 nebude	 zodpovedať	 požiadavkám	 určeným	 v	 tejto	 Výzve	 na	
predkladanie	ponúk.		

Verejný	obstarávateľ	si	vyhradzuje	právo	objednať	len	časť	položiek	uvedených	vo	výzve.		

Všetky	náklady	a	výdavky	spojené	s	prípravou	a	s	predložením	ponuky	znáša	uchádzač	bez	
finančného	nároku	voči	verejnému	obstarávateľovi,	a	 to	bez	ohľadu	na	výsledok	verejného	
obstarávania.	

	

V	Košiciach,		

Vypracovala:	 	 	 	 	 	 	

	

Schválila:	 	 	 	 		 	 	
	
Prílohy:	
Príloha	č.	1	-	Návrh	uchádzača	na	plnenie	kritéria	
Príloha	č.	2	-	Čestné	vyhlásenie“	(k	§	32	ods.	1	písm.	e)	a	písm.	f)	zákona	o	verejnom	
obstarávaní	
Príloha	š.	3	–	Návrh	zmluvy	
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PRÍLOHA	č.	1	k		 Výzve	na	predkladanie	ponúk	č.	CIKE/2021/17	
	

Návrh	uchádzača	na	plnenie	kritéria	
	
Verejný	obstarávateľ:	Creative	Industry	Košice,	n.o.	
	
Názov	zákazky:	Videá	pre	projekt	CINEMA	v	rámci	WP3	Piloting	
	
Obchodné	meno	
uchádzača	

	

Sídlo/miest	podnikania:	 	
IČO:	 	
DIČ:	 	
IČ	DPH:	 	
Platiteľ	DPH	 JE	/	NIE	JE	platiteľ	DPH	
Zapísaný	v:	 	
Kontaktná	osoba	
s	oprávnením	poskytovať	
cenové	ponuky:	

	

Telefón	 	
Email:	 	
	
	
Cenová	ponuka:	
	

	 Predmet	 zákazky,	
presný	názov	a	typ.	

MJ	 Cena	 v	 €	
bez	 DPH	
za	MJ	

Počet	
MJ	

Cena	 v	 €	
bez	 DPH	
spolu	

DPH	
v	%	

Cena	
celkom	 v	
€	

1	 Video	1.	 ks	 	 1	 	 	 	

2	 Video	2.	 ks	 	 1	 	 	 	

3	 Video	3.	 ks	 	 1	 	 	 	

	 CENA	CELKOM	V	€	 	 	 	

	
*	ks/bal/súbor	
Cena	musí	obsahovať	všetky	náklady	uchádzača	spojené	s	plnením	predmetu	zákazky.		
	
	
Poznámka:	
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-	uchádzač	vyznačí,	či	je	platiteľ	DPH	/	nie	je	platiteľ	DPH,	
-	dátum	musí	byť	aktuálny	vo	vzťahu	ku	dňu	uplynutia	lehoty	na	predkladanie	ponúk,	
-	podpis	uchádzača	alebo	osoby	oprávnenej	konať	za	uchádzača.	
	
	
	
Uchádzač	zaokrúhli	svoje	návrhy	v	zmysle	matematických	pravidiel	na	dve	desatinné	miesta.	
	
V	.________________________________		dňa___________________	
	
	

________________________________________
_______________	

[meno,	priezvisko	a	podpis	štatutárneho	
zástupcu/osoby		 oprávnenej	konať	v	mene	
uchádzača	a	odtlačok	pečiatky]	
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PRÍLOHA	č.	2	k	Výzve	na	predkladanie	ponúk	č.	CIKE/2021/17	
	
	

ČESTNÉ	VYHLÁSENIE	
k	§	32	ods.	1	písm.	e)	a	písm.	f)	Zákona	č.	343/2015	Z.	z.	o	verejnom	obstarávaní	

a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	„zákon	o	
verejnom	obstarávaní“)	

	
Verejný	obstarávateľ	
Názov:		 Creative	Industry	Košice,	n.o.	
Sídlo:	 	 Kukučínova	2,	04001	Košice	
Názov	zákazky:	 Projektory	s	príslušenstvom	(MUL).	
	
	
Uchádzač	
Obchodné	meno	:		 ____________________________	
Sídlo	:	 	 	 ____________________________	
	
	
týmto	čestne	vyhlasujem(e),	že	
	

o nemám(e)	právoplatne	uložený	zákaz	účasti	vo	verejnom	obstarávaní	potvrdený	
konečným	rozhodnutím	v	SR	alebo	v	štáte	sídla,	miesta	podnikania	alebo	obvyklého	
pobytu,	

o mám(e)	oprávnenie	dodávať	tovar,	uskutočňovať	stavebné	práce	alebo	poskytovať	
službu,	ktoré	zodpovedá	predmetu	zákazky,	

o spĺňam(e)	všetky	podmienky	účasti	určené	verejným	obstarávateľom	a	poskytnem(e)	
verejnému	obstarávateľovi	na	požiadanie	doklady,	ktoré	sú	čestným	vyhlásením	
nahradené,	

o nie	som	(nie	sme)	v	konflikte	záujmov	podľa	§	23	zákona	o	verejnom	obstarávaní.	

	
Zároveň	prehlasujem(e),	že	som(sme)	si	vedomý(í)	následkov	nepravdivého	čestného	
vyhlásenia.	
	
	
V	.________________________________		dňa___________________	

	
	
	
________________________________________

_______________	
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[meno,	priezvisko	a	podpis	štatutárneho	
zástupcu/osoby		 oprávnenej	konať	v	mene	
uchádzača	a	odtlačok	pečiatky]	
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PRÍLOHA	č.	3	k		 Výzve	na	predkladanie	ponúk	č.	CIKE/2021/17	
	
	

Zmluva	o	zabezpečení	vytvorenia	diela	a	licenčná	zmluva	
uzatvorená	v	zmysle	Zákona	č.513/1991	Zb.	Obchodný	zákonník	v	znení	neskorších	predpisov	
a		zákona	č.	185/2015	Z.z.	Autorský	zákon	v	znení	neskorších	predpisov	medzi	týmito	
zmluvnými	stranami	(ďalej	len	„Zmluva“):	

	
Objednávateľ:		 Creative	Industry	Košice,	n.o.	 	
Sídlo:		 	 	 Kukučínova	2,	040	01	Košice,	Slovenská	republika	
V	zastúpení:		 	 Ing.	arch.	Michal	Hladký,	riaditeľ	
IČO:		 	 	 35	583	461	
DIČ:	 	 	 2022737871	
IČDPH:		 	 SK	2022737871	
IBAN:	 	 	 SK21	5600	0000	0005	5823	5001	
e-mail:		 		 office@cike.sk	
(ďalej	len	„Objednávateľ“)	

	
a	
	
Autor	(Zhotoviteľ)	:		 xy	
Sídlo:	 	 	 xx	
IČO:		 	 	 xx	
DIČ:	 	 	 xx	
IBAN:	 	 	 xx	
e-mail:		 	 	 xx	
(ďalej	len	„Autor“)	

PREAMBULA	
Táto	Zmluva		je	vytvorená	pre	potreby	realizácie	projektu	„CINEMA	Creative	Industries	For	
New	 Urban	 Economies	 In	 The	 Danube	 Region“	 (ďalej	 len	 „	 CINEMA	 projekt“),	 ktorý	 je	
financovaný	 	 z	grantovej	 Interreg:	 Danube	 Transnational	 Programme.	 Zmluvné	 strany	
prehlasujú,	 že	 vyvinú	 maximálne	 možné	 úsilie	 na	 úspešnú	 realizáciu	 projektu,	budú	
akceptovať	všetky	platné	právne	normy	účinné	v	SR	a	následne	platnú	legislatívu	v	rámci	EÚ	
a	neopomenú	ani	dodržiavanie	dobrých	mravov	a	zásad	slušného	správania.		
	

PREDMET	ZMLUVY	
1. Predmetom	Zmluvy	 je	 záväzok	Autora	 vytvoriť	pre	Objednávateľa	 tri	 videá	 slúžiace	na	

dokumentáciu	 priebehu	 pilotných	 aktivít	 v	projekte	 v	rámci	 WP	 T3	 Piloting	 (ďalej	 len	
„dielo“),	konkrétne:	
a) Video	 1.:	 Dokumentácia	 pôvodného	 stavu	 priestorov	 budúceho	 co-workingu	

Kreatívneho	centra	Košického	kraja	v	dĺžke	4-6	minút	v	termíne	do	31.12.	2021	
b) Video	 2.:	 Dokumentácia	 prezentácie	 výstupov	 z	výskumu	 potrieb	 budúcich	

používateľov	 a	partnerov	 Kreatívneho	 centra.	 Dokumentácia	 priebehu	 podujatia,	
rozhovor	s	výskumníčkou	a	troma	účastníkmi	podujatia	v	dĺžke	5-7	minút	v	termíne	
do	31.5.	2022	

c) Video	 3.:	 Dokumentácia	 priebehu	 troch	 stáží	 mladých	 kreatívcov	 u	etablovaných	
firiem.	 Rozhovory	 s	troma	 účastníkmi	 a	troma	 zástupcami	 firiem	 a	ukážka	 činnosti	
stážistov	priamo	v	priestoroch	firmy	v	dĺžke	6-8	minút	v	termíne	do	31.8.	2022.	

2. Objednávateľ	sa	zaväzuje	za	plnenie	predmetu	tejto	Zmluvy	uhradiť	Autorovi	dojednanú	
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odmenu	podľa	bodu	4.	a	nasl.	tejto	Zmluvy.	
	
MIESTO	A	ČAS	PLNENIA	PREDMETU	ZMLUVY		

3. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	Autor	bude	plniť	predmet	tejto	Zmluvy	v	mieste	a	čase	v	
súlade	s	bodom	1.	tejto	Zmluvy.	Zmena	času	a	miesta	plnenia	predmetu	tejto	Zmluvy	je	
možná	len	po	vzájomnej	dohode	zmluvných	strán	v	písomnej	forme.	

	
PRÁVA	A	POVINNOSTI	ZMLUVNÝCH	STRÁN	

4. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	za	riadne	a	včasné	plnenie	predmetu	Zmluvy	podľa	bodu	
1.	 tejto	Zmluvy	vzniká	Autorovi	právo	na	odmenu	vo	výške	 xxx	 ,-	 €	 (slovom	xxx	eur“),	
ktorá	 zahŕňa	 všetky	 náklady	 spojené	 s	 vytvorením	 Diela.	 Odmena	 podľa	 tohto	 bodu	
Zmluvy	je	odmena	maximálna	a	túto	je	možné	meniť	len	na	základe	písomného	súhlasu	
oboch	zmluvných	strán	vo	forme	dodatku	k	tejto	Zmluve.	

a. z	celkovej	sumy	tvorí	80	%	odmena	za	výhradnú	licenciu	a	20%	za	vytvorenie	
diela.	

5. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 odmena	 podľa	 bodu	 4.	 tejto	 Zmluvy	 bude	 Autorovi	
uhradená	 bezhotovostným	prevodom	na	 bankový	 účet	Autora	 uvedený	 v	záhlaví	 tejto	
Zmluvy	v	troch	splátkach	na	základe	faktúr	so	splatnosťou	15	dní		a	to	nasledovne:	

a. Prvá	splátka	do	15	dní	od	odovzdania	Videa	1.	vo	výške	xxxx	€	(Slovom:....)	
b. Druhá	 splátka	 do	 15	 dní	 od	 odovzdania	 Videa	 2.	 vo	 výške	 výške	 xxxx	 €	

(Slovom:....)	
c. Tretia	splátka	do	15	dní	od	odovzdania	Videa	3.	vo	výške	xxxx	€	(Slovom:....)	

6. Autor	je	povinný	najmä:	
a. vytvoriť	 Dielo	 osobne	 s	odbornou	 starostlivosťou	 na	 vlastné	 náklady	 a	vlastné	

nebezpečenstvo.	 Autor	 nie	 je	 oprávnený	 zhotoviť	 Dielo	 alebo	 jeho	 časť	 aj	
prostredníctvom	tretích	osôb;	

b. odstrániť	 všetky	 vzniknuté	 nedostatky,	 ktoré	 sú	 alebo	 by	 mohli	 byť	 prekážkou	
použitia	Diela	na	dohodnutý	účel,	

c. bezodkladne	 informovať	 Objednávateľa	 o	všetkých	 skutočnostiach,	 ktoré	 by	 mohli	
mať	vplyv	na	vytvorenie	Diela	dohodnutým	spôsobom	a	v	stanovenom	rozsahu.	

d. postupovať	 pri	 plnení	 predmetu	 zmluvy	 hospodárne	 so	 súčasným	dodržaním	
dohodnutých	termínov	plnenia	podľa	tejto	Zmluvy,	

e. priebežne	a	vždy	na	požiadanie	Objednávateľa	informovať	ho	o	priebežnom	postupe	
a	stave	realizácie	Diela,	

f. spolupracovať	 s	Objednávateľom,	 rešpektovať	 jeho	 návrhy	 a	 pri	 realizácii	 Diela	 je	
viazaný	záväznými	pokynmi	Objednávateľa,	

g. odstrániť	 vady,	zohľadniť	 a	zapracovať	 pripomienky	 Objednávateľa	 k	 Dielu,	 a	
to	bezodkladne	po	vyzvaní	na	takýto	úkon	zo	strany	Objednávateľa.	

h. Dodávateľ	 projektu	 je	 povinný	 strpieť	 výkon	 kontroly/auditu	 súvisiaceho	 s	
dodávaným	 tovarom,	 stavebnými	 prácami	 a	 službami	 kedykoľvek	 počas	 platnosti	 a	
účinnosti	 Subsidy	 contract-u	 resp.	 Partnership	 agreement-u,	 a	 to	 oprávnenými	
osobami	a	poskytnúť	im	všetku	potrebnú	súčinnosť.	Oprávnené	osoby	sú	najmä:	

i. MIRRI	SR	a	ním	poverené	osoby,	
ii. Najvyšší	 kontrolný	úrad	SR,	Úrad	vládneho	auditu	 ,	Certifikačný	orgán	a	

nimi	poverené	osoby,	
iii. Orgán	auditu,	jeho	spolupracujúce	orgány	a	nimi	poverené	osoby,	
iv. Splnomocnení	 zástupcovia	 Európskej	 Komisie	 a	 Európskeho	 dvora	

audítorov,	
v. Osoby	prizvané	orgánmi	uvedenými	v	písm.	a)	až	d)	v	súlade	s	príslušnými	

právnymi	predpismi	SR	a	EÚ.	
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7. Objednávateľ	je	povinný	najmä:		
a. poskytnúť	 nevyhnutnú	 súčinnosť	 Autorovi,	 a	to	 predovšetkým	 všetky	 potrebné	

podklady,	 informácie	 a	usmernenia	 v	záujme	 riadneho	 splnenia	 predmetu	 zmluvy	
podľa	bodu	1.	tejto	Zmluvy;		

b. v	prípade,	ak	zistí	vadu	Diela,	prípadne	iné	nedostatky	vzťahujúce	sa	k	predpokladom	
realizácie	 Diela	 podľa	 ustanovení	 tejto	 Zmluvy,	 je	 povinný	 o	týchto	 skutočnostiach	
informovať	Autora.	

	
SPÔSOB		POUŽITIA	DIELA	A	ROZSAH	LICENCIE	

8. Autor	 vyhlasuje	 a	zodpovedá	 za	 to,	 že	Dielo	podľa	 tejto	 Zmluvy	bude	 vytvárať	osobne	
vlastnou	 duševnou	 tvorivou	 činnosťou,	 a	 ako	 výrobca	 originálu	 Diela	 je	 výhradným	
nositeľom	autorských	práv	k	Dielu	a	je	oprávnený	udeliť	na	použitie	Diela	licenciu	podľa	
tejto	Zmluvy.	

9. Autor	 je	oprávnený	použiť	a	zahrnúť	do	Diela	prvky	alebo	diela,	ku	ktorým	majú	práva	
tretie	 strany	 len	 na	 základe	 osobitného	 súhlasu	 Objednávateľa,	 pričom	 použitie	 Diela	
alebo	 iného	 prvku	 nesmie	 žiadnym	 spôsobom	 obmedzovať	 Objednávateľa	
v	neobmedzenom	používaní	a	ďalšom	šírení	Diela	v	zmysle	tejto	Zmluvy.	

10. Ak	 si	 tretie	 osoby	 uplatnia	 nároky	 voči	 Objednávateľovi	 z	titulu	 nedodržania	 záväzkov	
Autora	 podľa	 ustanovení	 bodov	 8	 a	 9.	 tejto	 Zmluvy,	 Autor	 sa	 zaväzuje,	 že	 za	
Objednávateľa	 všetky	 takéto	 oprávnené	 nároky	 uspokojí	 a	Objednávateľovi	 nahradí	
s	tým	súvisiacu	ujmu.	

11. Všetky	majetkové	práva	k	Dielu	vykonáva	vo	svojom	mene	a	na	svoj	účet	Objednávateľ.	
Autor	týmto	udeľuje	Objednávateľovi	súhlas	na	každé	známe	použitie	Diela	vytvoreného	
podľa	Zmluvy	alebo	časti	tohto	Diela	(ďalej	len	„Licencia“),	najmä	na:	
a. vyhotovenie	rozmnoženiny	Diela,		
b. verejné	 rozširovanie	 originálu	 alebo	 rozmnoženiny	 predajom	 alebo	 inou	 formou	

prevodu	vlastníckeho	práva,		
c. verejné	rozširovanie	originálu	alebo	jeho	rozmnoženiny	nájmom	alebo	vypožičaním,		
d. spracovanie,	preklad	a	adaptáciu,		
e. zaradenie	do	súborného	alebo	iného	diela,		
f. verejné	vystavenie,		
g. verejný	prenos,	vrátane	sprístupňovania	Diela	verejnosti.	

12. Licencia	 podľa	 tejto	 Zmluvy	 sa	 udeľuje	 bez	 akéhokoľvek	 územného	 a	 vecného	
obmedzenia,	na	celý	čas	trvania	majetkových	autorských	práv	k	Dielam.	

13. Odmena	 za	 udelenie	 Licencie	 je	 zahrnutá	 v	odmene	 dohodnutej	 podľa	 tejto	 Zmluvy	
v	zmysle	bodu	4.	tejto	Zmluvy.		

14. Licenciu	podľa	tejto	Zmluvy	udeľuje	Autor	Objednávateľovi	ako	licenciu	výhradnú.	Autor	
nesmie	udeliť	tretej	osobe	licenciu	na	žiadny	spôsob	použitia	Diela	a	je	povinný	sám	sa	
zdržať	 použitia	 akýmkoľvek	 spôsobom.	 Zánikom	 Objednávateľa	 ako	 podnikateľského	
subjektu	prechádzajú	jeho	práva	a	povinnosti	z	licenčných	dojednaní	podľa	tejto	Zmluvy	
na	jeho	právneho	nástupcu.	

15. Autor	 udeľuje	Objednávateľovi	 súhlas,	 aby	Objednávateľ	 udelil	 súhlas	 tretej	 osobe	 na	
použitie	 Diela	 v	rozsahu	 udelenej	 Licencie	 alebo	 aby	 nadobudnutú	 Licenciu	 postúpil	
tretej	osobe.		

16. Licencia	 udelená	 podľa	 tejto	 Zmluvy	 sa	 vzťahuje	 aj	 na	 jednotlivé	 časti	 Diela	
a	dokumentačný,	projektový	a	podkladový	materiál	k	nemu.	

17. Zánikom	 Objednávateľa	 ako	 podnikateľského	 subjektu	 prechádzajú	 jeho	 práva	 a	
povinnosti	z	licenčných	dojednaní	podľa	tejto	Zmluvy	na	jeho	právneho	nástupcu.	

	
DOBA	PLATNOSTI	ZMLUVY	A	SKONČENIE	ZMLUVY	
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18. Táto	Zmluva	sa	uzatvára	na	dobu	určitú,	a	to	od	podpísania	oboma	zmluvnými	stranami	
do	 30.10.2022.	 	 Zmluvné	 strany	 sa	 môžu	 písomne	 dohodnúť	 na	 ďalšom	 predĺžení	
platnosti	 Zmluvy.	 Zmluva	 v	časti	 udelenia	 Licencie	 sa	 uzatvára	 na	 dobu	 trvania	
majetkových	práv.			

19. Táto	Zmluva	môže	zaniknúť:	
a. uplynutím	času	
b. 	písomnou	dohodou	Zmluvných	strán;	
c. písomnou	výpoveďou	ktorejkoľvek	zo	zmluvných	strán,	a	to	aj	bez	uvedenia	dôvodu;	

výpovedná	 doba	 je	 v	tomto	 prípade	 pre	 obe	 zmluvné	 strany	 jeden	 kalendárny	
mesiac	 a	začne	 plynúť	 prvým	 dňom	 kalendárneho	 mesiaca,	 nasledujúceho	 po	
mesiaci,	v	ktorom	bola	písomná	výpoveď	doručená	druhej	zmluvnej	strane,	

d. odstúpením	od	Zmluvy	pri	 podstatnom	porušení	 zmluvnej	povinnosti	 ktorejkoľvek	
zmluvnej	strany.		

22. Za	 podstatné	 porušenie	 Zmluvy	 Autorom	 sa	 považuje	 najmä	 nevyhotovenie	 Diela	
Autorom	 riadne	 alebo	 včas.	 Za	 podstatné	 porušenie	 Zmluvy	 Objednávateľom	 sa	
považuje	 omeškanie	Objednávateľa	 s	úhradou	Odmeny	 v	zmysle	 bodu	 4.	 tejto	 Zmluvy		
po	dobu	dlhšiu	ako	30	dní	po	lehote	splatnosti.		
	
SÚHLAS	SO	SPRACOVANÍM	OSOBNÝCH	ÚDAJOV	

23. Autor	ako	dotknutá	osoba	svojím	podpisom	vyjadruje	svoj	dobrovoľný	a	výslovný	súhlas	
so	spracovaním	svojich	osobných	údajov,	najmä	v	rozsahu:	meno,	priezvisko,	telefónne	
číslo,	 e-mailová	 adresa,	 adresa	 bydliska,	 dátum	 a	rok	 narodenia,	 fotografie	 a	
videozáznamy		osoby	Autora	(ďalej	len	„osobné	údaje	Autora“).	

24. Autor	 týmto	 udeľuje	 súhlas	 Objednávateľovi	 na	 vyhotovenie	 obrazovo-zvukového	
záznamu	z	predvedenia	Diela	a	na	jeho	zverejnenie.	

25. Účelom	 spracúvania	 osobných	 údajov	 Autora	 je	 ich	 použitie	 pre	 potreby	 realizácie	
projektu	CINEMA	Creative	Industries	For	New	Urban	Economies	In	The	Danube	Region,	
jeho	 prezentáciu	 a	propagáciu,	 pre	 propagáciu	 podujatia,	 zverejnenie	 obrazovo-
zvukového	 záznamu	 z	 predvedenia	 diela.	 Objednávateľ	 je	 oprávnený	 použiť	 takéto	
obrazové	 snímky	 a	obrazovo-zvukové	 záznamy	 primeraným	 spôsobom	 len	 na	
propagačné	 účely	 podujatia	 a	 nie	 je	 oprávnený	 tieto	 použiť	 v	 rozpore	 s	 oprávnenými	
záujmami	Objednávateľa.		

	
PODMIENKY	SPRACÚVANIA	OSOBNÝCH	ÚDAJOV	

26. Súhlas	 na	 spracovanie	 osobných	 údajov	 udeľuje	 Autor	 v	 súlade	 s	ustanovením	 čl.	 7	
nariadenia	Európskeho	parlamentu	a	Rady	 (EÚ)	2016/679	o	ochrane	 fyzických	osôb	pri	
spracúvaní	 osobných	 údajov	 a	o	voľnom	 pohybe	 takýchto	 údajov,	 ktorým	 sa	 zrušuje	
smernica	 95/46/ES	 (ďalej	 len	 „GDPR“)	 a	 zákona	 č.	40/1964	 Zb.	 Občiansky	 zákonník	 v	
znení	neskorších		predpisov	a	berie	na	vedomie,	 že	 súhlas	platí	 až	do	 jeho	prípadného	
odvolania,	po	celú	dobu	trvania	účelu	spracúvania	údajov,	na	ktorý	bol	súhlas	udelený.	
Tento	 súhlas	 trvá	 najdlhšie	 do	 zániku	 Objednávateľa	 (ako	 prevádzkovateľa	 týchto	
osobných	údajov)	s	likvidáciou.	

27. Po	 uplynutí	 doby	 trvania	 súhlasu	 nebudú	 osobné	 údaje	 predmetom	 ďalšieho	
spracúvania.	

	
VYHLÁSENIA	AUTORA	

28. Autor	 vyhlasuje,	 že	 v	 súlade	 s	ustanoveniami	 čl.	 12	 GDPR	 mu	 Objednávateľ	
v	transparentnej	 a	 zrozumiteľnej	 	 forme,	 formuloval	 jasne	 a	jednoducho	 informácie	
uvedené	v	ustanoveniach	čl.	13	a	14	GDPR	a	všetky	oznámenia		podľa	čl.	15	až	22	a	čl.	34	
GDPR.		
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29. Autor	 vyhlasuje,	 že	 Objednávateľ	 mu	 poskytol	 informáciu	 o	práve	 požadovať	 od	
Objednávateľa	ako	prevádzkovateľa	prístup	k	osobným	údajom	podľa	ustanovenia	čl.	15	
GDPR.	

30. Autor	vyhlasuje,	že	Objednávateľ	ako	prevádzkovateľ	mu	poskytol	informácie	o	práve	na	
opravu	 alebo	 vymazanie	 alebo	 obmedzenie	 spracúvania	 osobných	 údajov	 podľa	
ustanovení	čl.	16,	17	a	18	GDPR.	

31. Autor	vyhlasuje,	že	Objednávateľ	ako	prevádzkovateľ	mu	poskytol	informáciu	o	práve	na	
prenosnosť	osobných	údajov	podľa	ustanovenia	čl.	20	GDPR.	

32. Autor	 vyhlasuje,	 že	 Objednávateľ	 mu	 poskytol	 informáciu	 o	práve	 namietať	 proti	
spracúvaniu	osobných	údajov	podľa	ustanovenia	čl.	21	GDPR.	

33. Autor	 vyhlasuje,	 že	 Objednávateľ	 mu	 poskytol	 informáciu	 o	práve	 namietať	
automatizované	 individuálne	 rozhodovanie	 vrátane	 profilovania	 a	o	práve,	 aby	 sa	 na	
neho	 predmetné	 rozhodnutie	 nevzťahovalo,	 v	prípade,	 ak	 Objednávateľ	 spracúva	
osobné	 údaje	 výlučne	 automatizovaným	 rozhodovaním,	 vrátane	 profilovania	 podľa	
ustanovenia	čl.	22	GDPR.	

34. Autor	 vyhlasuje,	 že	 Objednávateľ	 ako	 prevádzkovateľ	mu	 poskytol	 informáciu	 o	práve	
podať	 sťažnosť	alebo	návrh	na	 začatie	 konania	dozornému	orgánu,	 ktorým	 je	Úrad	na	
ochranu	osobných	údajov,	v	prípade	ak	bude	priamo	dotknutý	na	svojich	právach	podľa	
ustanovenia	 §	 100	 zákona	 č.	 18/2018	 Z.	 z.	 o	ochrane	 osobných	 údajov	 a	o	zmene	
a	doplnení	niektorých	zákonov.	

35. Autor	 vyhlasuje,	 že	 bol	 oboznámený,	 že	 v	 prípade	 akýchkoľvek	 otázok	 súvisiacich	 s	
ochranou	 osobných	 údajov	 Autora	 vrátane	 uplatnenia	 práv	 v	 zmysle	 GDPR	 je	 Autor	
oprávnený	kontaktovať	Objednávateľa	alebo	jeho	zodpovednú	osobu,	spoločnosť	Vojčík	
&	 Privacy	 s.r.o.,	 so	 sídlom:	 Rázusova	 28,	 040	 01	 Košice,	 IČO:	 36	 827	 410,	 zapísaná	 v	
Obchodnom	registri	Okresného	súdu	Košice	 I,	odd.:	Sro,	vložka	č.:	22270/V,	kontaktné	
údaje	-	email:	privacy@vojcik.eu.	

36. Autor	berie	na	vedomie,	že	Objednávateľ	je	v	súlade	s	ustanovením	čl.	34	GDPR,	povinný	
bez	 zbytočného	 odkladu	 oznámiť	 mu	 porušenie	 ochrany	 osobných	 údajov,	 ak	 takéto	
porušenie	ochrany	osobných	údajov	môže	viesť	k	vysokému	riziku	pre	jeho	práva.		

37. Autor	 vyhlasuje,	 že	 Objednávateľ	 mu	 poskytol	 informáciu	 o	 práve	 svoj	 súhlas	 so	
spracovaním	 osobných	 údajov	 kedykoľvek	 odvolať	 v	súlade	 s	 ustanovením	 čl.	 7	 bod	 3	
GDPR.	

38. Autor	 svojim	podpisom	súčasne	vyhlasuje,	 že	bol	oboznámený	 s	 aktivitami,	 za	účelom	
ktorých		bol	tento	súhlas	vydaný	aj	so	spôsobom	spracovania	svojich	osobných	údajov.	

	
ZÁVEREČNÉ	USTANOVENIA	

39. Zmluva	sa	stane	platnou	v	deň	jej	podpisu	oboma	zmluvnými	stranami	a	účinnou	dňom	
nasledujúcom	po	dni	jej	zverejnenia	na	webovom	sídle	Objednávateľa.		

40. Akékoľvek	zmeny	alebo	dodatky	k	tejto	Zmluvy	musia	byť	urobené	písomne,	na	základe	
vzájomnej	dohody	a	podpísané	oboma	zmluvnými	stranami.	

41. V	prípade,	 že	 niektoré	 ustanovenia	 tejto	 zmluvy	 sú	 neplatné,	 uvedené	 nespôsobuje	
neplatnosť	celej	zmluvy,	ale	iba	konkrétnych	dotknutých	ustanovení.	

42. Na	 práva	 a	 povinnosti	 neupravené	 touto	 zmluvou	 sa	 primerane	 použijú	 ustanovenia	
zákona	 č.	 513/1991	 Zb.	 Obchodný	 zákonník	 v	znení	 neskorších	 predpisov	 a	 zákona	 č.	
185/2015	Z.z.	Autorský	zákon	v	znení	neskorších	predpisov.	

43. Zmluva	 je	 vyhotovená	 v	dvoch	 exemplároch,	 z	 ktorých	 jeden	 obdrží	 Objednávateľ	 a	
jeden	Autor.	

44. Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	 všetky	 písomnosti	 s	 touto	 Zmluvou	 súvisiace,	 si	 budú	
doručovať	 na	 adresy	 uvedené	 v	 záhlaví	 tejto	 Zmluvy.	 V	 prípade,	 že	 u	 niektorej	 zo	
zmluvných	 strán	 dôjde	 k	 zmene	 adresy	 pre	 doručovanie,	 je	 zmluvná	 strana,	 u	 ktorej	
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zmena	nastala,	povinná	túto	skutočnosť	bezodkladne	písomne	oznámiť	druhej	zmluvnej	
strane	 s	 uvedením	 novej	 adresy	 pre	 doručovanie.	 Zmluvné	 strany	 sa	 dohodli,	 že	
akákoľvek	písomnosť,	adresovaná	druhej	zmluvnej	strane	v	súvislosti	 s	 touto	Zmluvou,	
sa	bude	považovať	za	doručenú	aj	dňom,	kedy	sa	zásielka	vráti	odosielajúcej	 zmluvnej	
strane	späť	ako	nedoručená.	

45. Zmluvné	strany	prehlasujú,	že	si	Zmluvu	pred	jej	podpísaním	prečítali,	že	je	uzavretá	po	
vzájomnej	 dohode,	 na	 základe	 ich	 slobodnej	 vôle,	 vážne,	 nie	 pod	 nátlakom,	 nie	 za	
nevýhodných	 podmienok,	 že	 jej	 obsahu	 rozumejú	 a	na	 znak	 súhlasu	 ju	 vlastnoručne	
podpisujú.	

	
V	Košiciach	dátum	
	
Za	Objednávateľa:	

	
	
	

____________________________________
____	
Creative	Industry	Košice,	n.o.	
Ing.	arch.	Michal	Hladký,	Art.D.	
riaditeľ	

Za	Autora:	
	
	
	

___________________________________	
Meno	

	


