
1 
 

DOHODA   
uzavretá podľa ustanovení § 51 a  § 572 ods. 2 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej aj „dohoda“) 
 

 
 
Obchodné meno: Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:   Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
IČO:   37 870 475 
DIČ:   2021102853 
Banka:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
IBAN:  SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
Štatutárny orgán:    PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a  
 
Obchodné meno: Európske centrum manažmentu, o. z. 
Sídlo:   Záhradnícka 15767/70, 821 08 Bratislava-Ružinov  
IČO:   35 571 039 
DIČ:   2022200246 (neplatca DPH) 
Registrované:   Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-27023 
IBAN:  SK54 1100 0000 0026 4219 0001 
Štatutárny orgán:  Ing. Ivan Čonka  
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

1. Úvodné ustanovenia 
 

1.1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 25. 5. 2017 Zmluvu o dielo č. 242/2017/ORR 
v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 25. 9. 2017 (ďalej aj „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej 
je zo strany zhotoviteľa vypracovanie „Štúdie uskutočniteľnosti Kreatívneho centra 
Prešov“  (ďalej aj „dielo“). 

1.2. Objednávateľ Štúdie uskutočniteľnosti Kreatívneho centra Prešov v priebehu plnenia 
predmetnej zmluvy požiadal zhotoviteľa o pozastavenie prác na predmete zmluvy 
z dôvodu, že Ministerstvo kultúry SR odložilo termín zverejnenia výzvy na predkladanie 
projektových zámerov v rámci IROP P03 „Mobilizácia kreatívneho potenciálu 
v regiónoch/centralizovaná podpora“, pričom zapracovanie a reflektovanie podmienok 
predmetnej výzvy malo byť súčasťou predmetnej štúdie a vzhľadom na stav veci nie je 
možné štúdiu ukončiť. 

1.3. Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej skonštatovali, že prvok neurčitosti v tom, či a kedy 
bude možné Štúdiu uskutočniteľnosti Kreatívneho centra Prešov ukončiť, je stavom, 
v ktorom nie je žiaduce zotrvať ani pre jednu zmluvnú stranu.  

 

2. Predmet dohody 

2.1. Predmetom    tejto   dohody  je dohoda    účastníkov  o  odovzdaní  a   prevzatí časti 
diela, t. j.  prác  vykonaných  na   diele,  úhrada  ceny  za  skutočne vykonané  práce 
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v zmysle zmluvy o dielo  a zrušenie zostávajúcej nesplnenej  časti záväzku zhotoviteľa 
na vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti Kreatívneho centra Prešov v zmysle zmluvy 
o dielo  a to všetko ku dňu nadobudnutia účinnosti  tejto dohody. 

2.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že  dňom nadobudnutia účinnosti  tejto dohody 
zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá časť „Štúdie uskutočniteľnosti 
Kreatívneho centra Prešov“, ktorej rozsah bol dohodnutý v čl. II. Zmluvy o dielo  
v nasledujúcom rozpracovanom rozsahu:  

2.2.1. 1.1. Identifikácia potrieb, požiadaviek, potenciálo v cie ľového územia  - 
časť je spracovaná; 

2.2.2. 1.2. Služby pre jednotlivé odvetvia, programy, akti vity a ich prepojenie, 
formy podpory   - časť je spracovaná; 

2.2.3. 1.3. Ciele a indikátory  – časť je spracovaná čiastočne; 
2.2.4. 1.4. Projektové zámery odpovedajúce na identifikova né potreby a ich 

vzájomná previazanos ť - časť nie je spracovaná; 
2.2.5. 1.5. Partnerstvo zodpovedné za realizáciu Konceptu KC - časť je 

spracovaná; 
2.2.6. 1.6. Koordina čné a monitorovacie mechanizmy  - časť je spracovaná; 
2.2.7. 1.7. Rozpočet na Koncept KC  - časť je spracovaná čiastočne; 
2.2.8. 1.8. Časový harmonogram implementácie konceptu a jednotli vých 

projektov  - časť je spracovaná čiastočne; 
2.2.9. 1.9. Udržate ľnos ť KC - časť nie je  spracovaná; 

 

Objednávateľ preberá túto rozpracovanú štúdiu iba  ako časť diela, keďže rozsah 
rozpracovaného diela  nezodpovedá rozsahu dohodnutého v zmluve o dielo  
a považuje v tomto rozsahu záväzok zhotoviteľa za splnený len čiastočne. Toto 
ustanovenie o prevzatí zároveň nahrádza podpis Protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela  v zmysle článku IV.  bodu 5 Zmluvy o dielo. Časť diela v  podobe a v počte 
vyhotovení v zmysle čl. II. zmluvy o dielo bude odovzdaná pri podpise tejto dohody.  
Záväzok zhotoviteľa vypracovať zvyšnú časť Štúdie uskutočniteľnosti Kreatívneho 
centra Prešov sa dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody ruší (ex nunc). 

2.3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľovi prináleží za čiastočné 
vypracovanie predmetných častí Štúdie uskutočniteľnosti Kreatívneho centra Prešov 
čiastočná cena z celkovej dohodnutej ceny vo výške 80%, a to suma 15 160,- EUR 
(slovom päťtnásttisícstošesťdesiat eur), ktorú sa dlžník zaväzuje zaplatiť veriteľovi 
bezhotovostne, na základe vystavenej faktúry na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví 
tejto dohody alebo vo faktúre, v lehote splatnosti tridsať dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. 

2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávateľ je za podmienky plnej úhrady ceny v zmysle 
bodu 2.3 oprávnený voľne použiť a podľa svojho uváženia nakladať s odovzdanou 
časťou Štúdie uskutočniteľnosti Kreatívneho centra Prešov a je zároveň oprávnený dať 
si ju dopracovať kedykoľvek akoukoľvek osobou, ak tak bude považovať  
za vhodné alebo potrebné alebo poskytnúť /odpredať ju tretej osobe za odplatu, a to 
bez súhlasu zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený vykonávať rozmnoženiny diela 
resp. dielo spracovať a nakladať aj s novým dielom, ktoré vznikne spracovaním 
predmetného diela. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo v neobmedzenom 
rozsahu, na akýkoľvek účel a na neurčitý čas, pričom nie je povinný dielo  použiť. Dňom 
podpísania tejto dohody a prevzatím časti diela bez vád prechádza vlastnícke právo 
k dielu neobmedzené žiadnymi bremenami, právnymi vadami, skutočnými alebo 
uplatnenými porušeniami autorských práv alebo ochranných známok na 
objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený nakladať s predmetom duševného 
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vlastníctva, ktorý je  obsahom odovzdanej časti štúdie v rozsahu platných právnych 
predpisov a tejto dohody. 

 

3. Záverečné ustanovenia  
 
3.1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma účastníkmi dohody a 

účinnosť dňom  nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web sídle objednávateľa.  

3.2. Právne vzťahy touto dohodou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

3.3. Túto dohodu je možné meniť, doplniť alebo zrušiť iba formou písomných dodatkov k nej 
podpísaných všetkými účastníkmi s osvedčenými podpismi všetkých účastníkov. 

3.4. Dohoda sa uzatvára v štyroch  rovnopisoch, z ktorých jeden dostane zhotoviteľ a tri 
objednávateľ.  

3.5. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli  
a na znak svojho slobodného a vážneho súhlasu s ním túto dohodu podpísali. 

 
  

V Prešove, dňa ...........................           V Bratislave, dňa ...........................  

 
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
 
 
 

__________________________   __________________________ 
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda                       Ing. Ivan Čonka, štatutárny orgán                                 
   
   Prešovský samosprávny kraj        Európske centrum manažmentu o. z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táto zmluva bola zverejnená dňa: 15.10.2019 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 16.10.2019 

09.10.2019                                                                           03.10.2019 

v.r.                                                                             v.r. 


