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Zmluva o poskytovaní tlmo čníckych služieb 

uzavretá pod ľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov 

 
 

Článok I  
 
 

Zmluvné strany: 
 
1.1. Identifika čné údaje objednávate ľa: 
Názov:                       Slovenská agentúra životného prostredia 
Sídlo :                        Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
IČO:                           00626031 
DIČ :                          2021125821 
IČ DPH:                     SK2021125821 
Zastúpený:                 Ing. Martin Vavřinek, generálny riaditeľ 
Bankové spojenie:      
IBAN:                         
                                                                                       
Kontaktná osoba:       RNDr. Dana Lapešová, 02/ 60201 639, dana.lapesova@sazp.sk 
 
 
 (ďalej len  „objednávateľ“) 
 
 
1.2. Identifika čné údaje poskytovate ľa: 
Názov:                       ASPENA, s.r.o. 
Sídlo :                        Trnavská cesta 5, 831 04 Bratislava 
Zastúpený:                 Nina Barbieriková, vedúca obchodného oddelenia, na základe plnej moci 
Zapísaný v registri:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Vložka 27496/B, Oddiel Sro 
Bankové spojenie:      
IBAN:                           
IČO:                           35845040 
DIČ:                           2020239188 
IČ DPH:                     SK2020239188 
e-mail:                        bratislava@aspena.sk 
Telefón:                       
Kontaktná ososba:     Nina Barbieriková 
 (ďalej len  „poskytovateľ“) 
 
 

Článok II  
Predmet zmluvy 

 
2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje v súlade s podmienkami tejto zmluvy priebežne, pružne a kvalitne 
zabezpečovať tlmočnícke služby – tlmočenie z anglického jazyka do ruského jazyka a naopak pre 
Medzinárodný prípravný workshop pre región strednej a východnej Európy na prípravu pozícií pre spoločnú 
konferenciu zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru a Minimata 
dohovoru o ortuti a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté plnenia dohodnutú 
cenu. 
 
2.2. Tlmočnícke služby bude poskytovateľ vykonávať podľa nasledovnej špecifikácie: 
 
Miesto a termín konania: Bratislava, 07.-10.04.2015. 
Počet účastníkov: cca 90 účastníkov, 
Odbor tlmočenia: životné prostredie. 
Objednávateľ požaduje odborné simultánne tlmočenie z anglického jazyka do ruského jazyka a naopak, t.j. 2 
tlmočníkov na 4 dni po 8 hodín každý deň (cca od 9:00 do 18:00), počas dňa sú 2 prestávky na kávu a 1 
prestávka na obed. 
Objednávateľ nepožaduje tlmočnícku techniku. 
Objednávateľ poskytne podkladové materiály slúžiace na prípravu tlmočníkov. 
Stravovanie, ubytovanie a cestovné náklady pre tlmočníkov si hradí uchádzač (poskytovateľ služieb). 
Občerstvenie počas prestávok na kávu zabezpečí pre tlmočníkov objednávateľ. 
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Článok III  
Cena a platobné podmienky 

 
3.1. Dohodnutá cena predmetu zmluvy pozostáva, a musí byť špecifikovaná  vo faktúre,  z jednotkovej ceny 
tlmočenia  podľa bodu 3.2 tejto zmluvy. 
 
3.2. Cena tlmočenia je uvedená  v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 
Mernou jednotkou je 1 hodina tlmočenia (60 minút). Každá začatá hodina sa zaokrúhľuje na celú hodinu. 
 
3.3. Objednávateľ neposkytuje poskytovateľovi preddavok na vykonanie služieb. 
 
3.4. Náhradu za stratu času, cestovné, ubytovanie a stravovanie poskytovateľ neúčtuje a objednávateľ 
neprepláca.  
 
3.5. Konečná cena tlmočníckych služieb poskytnutých objednávateľovi bude daná  súčinom výmery 
skutočne vykonanej služby a jednotkovej ceny podľa bodu 3.2. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, súvisiace 
s plnením záväzku poskytovateľa podľa tejto zmluvy. 
 
3.6.  Úhradu ceny služieb uskutoční objednávateľ na základe faktúry za skutočne vykonané a poskytnuté 
služby. K faktúre vystavenej poskytovateľom musia byť pripojené doklady, preukazujúce odovzdanie a 
prevzatie poskytnutej služby (dodacie listy, preberací protokol, potvrdenie povereného zamestnanca 
objednávateľa o prevzatí služby alebo zákazkový list). 
 
3.7.  Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi  spolu so všetkými 
dokladmi. Poskytovateľ je povinný uvádzať každú položku vo faktúre jednotlivo. Faktúra bude uhrádzaná 
výhradne prevodným príkazom na účet poskytovateľa uvedený v článku I bode 1.2. tejto zmluvy. 
 
3.8. Fakturovaná cena je zaplatená dňom, keď sa uhrádzaná suma odpíše z účtu objednávateľa.  
 
3.9. Faktúra poskytovateľa musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra bude vystavená v eurách. 
 
3.10. Ak je poskytovateľ osoba podliehajúca dani z pridanej hodnoty, bude ku všetkým cenám podľa tejto 
zmluvy pripočítaná daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v 
plnom rozsahu poskytovateľ. 
 
3.11. Faktúry budú objednávateľovi doručované cez podateľňu alebo zasielané poštou na adresu 
objednávateľa.   
 
3.12.  Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú ako aj formálnu správnosť fakturácie poskytovateľa. 
 
3.13. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený 
vrátiť faktúru poskytovateľovi na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia 
opravenej faktúry objednávateľovi. 
 
3.14. Objednávateľ si vyhradzuje právo na to, že nemusí byť objednaný celkový rozsah požadovaných 
služieb. Fakturované budú len skutočne čerpané služby. 
 
 

Článok IV 
Podmienky plnenia 

 
4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať predmet plnenia tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou a 
vyhlasuje, že je znalý resp. ním poskytnutí tlmočníci budú znalí odbornej environmentálnej terminológie 
v anglickom, ako aj v ruskom jazyku. V prípade nepravdivosti tohto tvrdenia poskytovateľ zodpovedá za 
škodu týmto objednávateľovi spôsobenú.  
 
4.2. Poskytovateľ sám zabezpečí, aby bol resp. ním poskytnutí tlmočníci boli oblečení primerane podujatiu, 
ktorého sa zúčastní/zúčastnia.    
 
4.3.  Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie vykonanej služby až po jej vykonaní. Dobou plnenia je doba 
nástupu v mieste výkonu tlmočenia až po ukončenie tlmočenia, resp. tlmočníckej akcie.  
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Článok V  

Miesto a čas plnenia 
 

5.1. Čas a miesto plnenia poskytovaných služieb: Bratislava, 7-10.4.2015.  
 
 

Článok VI  
Reklamácie 

 
6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať tlmočnícke služby podľa požiadaviek objednávateľa v 
požadovanej kvalite a v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 
 
6.2.  Reklamáciu na kvalitu, odbornú úroveň tlmočenia, resp. nezabezpečenia služby na podujatí včas, alebo 
nezabezpečenie objednaného tlmočenia na podujatí vôbec objednávateľ písomne uplatní u poskytovateľa  
ihneď po skončení tlmočníckej akcie, najneskôr do  troch pracovných dní odo dňa, kedy sa mala akcia 
konať. Ak nebude reklamácia v prípade tlmočenia uplatnená v tomto stanovenom čase, poskytovateľ nemusí 
na takúto reklamáciu prihliadať. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj elektronická forma 
uplatnenia, ktorá bude následne potvrdená písomne. 
 
 

Článok VII  
Zodpovednos ť za škodu  

 
7.1. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za ujmu, ktorú objednávateľovi spôsobil pri výkone služby na 
základe tejto zmluvy.  
  
7.2.   Za ujmu sa považuje aj poškodenie dobrého mena fyzickej osoby, ktorej tlmočník tlmočí (ktorá použije 
jeho preklady) a poškodenie dobrej povesti objednávateľa, resp. zverejnenie dôverných informácií z podujatí 
na ktorých bolo poskytované tlmočenie. 
 
7.3.   Za obzvlášť závažnú ujmu sa považuje, ak na takúto skutočnosť upozornia médiá. 
 
 

Článok VIII 
Sankcie 

 
8.1. Ak poskytovateľ nesplnil povinnosti (požadované služby) podľa tejto zmluvy riadne a včas, alebo ich 
nezabezpečil vôbec,  vzniká objednávateľovi právo uplatniť si voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške  
2 500,-€.  Zmluvnú pokutu je poskytovateľ povinný uhradiť do piatich dní odo dňa, kedy ju  objednávateľ 
uplatní formou reklamácie podľa článku  VI bod 6.2. tejto zmluvy. 
 
8.2. Za omeškanie objednávateľa so zaplatením faktúry, ktorá obsahuje všetky  formálne náležitosti a všetky 
prílohy, vzniká poskytovateľovi právo účtovať úrok z omeškania za každý, aj začatý deň omeškania s platbou 
splatnej faktúry v zmysle nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka.  

 
 

Článok IX 
Spolo čné ustanovenia 

 
10.1. Poskytovateľ je povinný pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Informácie získané pri poskytovaní tlmočníckych služieb nesmie bez súhlasu objednávateľa poskytovať 
tretím osobám, ani inak rozširovať. V prípade, že informácie získané pri tlmočení budú podliehať režimu 
utajenia, je poskytovateľ povinný postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z.                   
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
10.2. Každé  tlmočenie sú  dôverné informácie získané  pri výkone služby a podliehajú režimu  utajenia a 
poskytovateľ zodpovedá za diskrétnosť tlmočníkov. 
 
10.3. Poskytovateľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle 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 a je povinný poskytnúť informácie týkajúce sa tejto zmluvy tretím osobám, 
resp. zmluvu zverejniť.  
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10.4. Objednávateľ zverejní túto zmluvu v  Centrálnom registri zmlúv,  vedeným Úradom vlády Slovenskej 
republiky a poskytovateľ podpisom tejto zmluvy súhlasí s uvedeným zverejňovaním. 
 
10.5. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana, aj bez uvedenia dôvodu, v mesačnej 
výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. V prípade výpovede sú zmluvné strany povinné 
zabezpečiť plnenie už potvrdených záväzkov a do uplynutia výpovednej lehoty vysporiadať svoje zmluvné 
vzťahy. 
 
10.6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď poskytovateľ podstatne porušil zmluvné povinnosti. 
Podstatným porušením zmluvných povinností poskytovateľa je jeho omeškanie sa s plnením predmetu 
zmluvy alebo jeho časti, alebo nezabezpečenie služby na objednanom podujatí vôbec. Odstúpenie od 
zmluvy je účinné dňom  doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.  
 
10.7. Doručovanie pre účely zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa 
doručuje na poslednú známu adresu zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa touto zmluvnou 
stranou písomne oznámená. Obe zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu 
adresy bez zbytočného odkladu. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou 
stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za riadne (platne a účinne) doručené aj dňom odmietnutia 
prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi z dôvodu neprevzatia príjemcom 
v stanovenej odbernej lehote.  

 
 

Článok  XI  
Záverečné ustanovenia 

 
11.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia si všetkých zmluvných záväzkov oboch 
zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR.  
 
11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právom pre všetky právne vzťahy súvisiace s touto zmluvou 
je právo a právny poriadok platný v Slovenskej republike. Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto 
zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou a nie sú v  zmluve osobitne upravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a platnej 
legislatívy Slovenskej republiky. 
 
11.3. Túto zmluvu je možné zrušiť, meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných 
strán, pričom zrušenie zmluvy alebo akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo písomnej forme a 
zmeny a doplnky musia byť tiež vo forme očíslovaného dodatku k zmluve odsúhlaseného a podpísaného 
oboma zmluvnými stranami. 
 
11.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obdrží objednávateľ a dva 
rovnopisy obdrží poskytovateľ. 
 
11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, jasné a určité, zmluva 
nie je uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok, zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k 
podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju schválili a podpísali. 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa.....................                                                           V Bratislave dňa...................  

         
 
 
 
 
 

   …............................................................                    …............................................................ 
  objednávateľ                                                                            poskytovateľ 
 
                 Ing. Martin Vavřinek                                                                      Nina Barbieriková   

generálny riaditeľ SAŽP                                                        vedúca obchodného oddelenia,        
                                                                                                na základe plnej moci
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