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Zmluva    
o zabezpečení podporných technických služieb pre realizáciu 

a prevádzkovanie expozície SR na Expo Miláno 2015 
uzatvorená podľa §  269 ods. 2  zákona č.  513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

  
 

Zmluvné strany 
 

 

Objednávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR 

 Mierová  19 

 827 15 Bratislava 212 

zastúpený: Mgr. Martin Polák  

 generálny komisár expozície SR na svetovej výstave Expo 
Miláno 2015, riadne splnomocnený uznesením vlády SR č. 214 
z 30. apríla 2013 vo veciach účasti SR na svetovej výstave Expo 
Miláno 2015 

Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných: 

Mgr. Martin Polák 

 generálny komisár expozície SR na svetovej výstave Expo 
Miláno 2015 

IČO: 686 832 

DIČ: nie je platcom DPH 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Č. účtu: SK52 8180 0000 0070 0006 1569 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 
 
 

Poskytovateľ:    Agentúra EVKA, s.r.o.  

    Galvaniho 14/D 

    821 04 Bratislava  

zastúpený:    Miroslav Strašifták 

    konateľ spoločnosti  

IČO:    31 376 975 
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DIČ:    2020339959 

IČ DPH:    SK2020339959 

Bankové spojenie:    Československá obchodná banka, a.s.  

Č. účtu:    4020077214/7500 

IBAN:                               
Obchodný register: 

   SK08 7500 0000 0040 2007 7214 
   Okresný súd Bratislava I 

    Oddiel: Sro, vložka č.: 7398/B  

   (ďalej len „poskytovateľ“) 

 
     
 
 

 
Preambula 

 
Objednávateľ je podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“)verejným obstarávateľom.   
 

 Poskytovateľ je riadne založenou právnickou osobou podľa slovenského právneho 
poriadku, má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť právne konať a v súlade s podmienkami 
pre zadanie zákazky v súlade s § 58 písm. b) zákona na zabezpečenie dodatočných 
technických  služieb v rámci pavilónu Slovenskej republiky počas medzinárodnej výstavy 
EXPO Milano 2015. Podľa nariadení stanovených organizátorom, Expo 2015 S.p.A, nesie 
zodpovednosť za realizáciu celej expozície SR na EXPO Miláno 2015 výhradne jeden 
generálny dodávateľ a koordinátor, vrátane zodpovednosti za koordináciu aktivít, technické 
a technologické zabezpečenie expozície a záruk na technológie a kvalitu poskytnutých 
služieb. 

Vzhľadom na záruky a zodpovednosť generálneho dodávateľa Agentúra Evka, s.r.o., 
vyplývajúce z existujúcej Zmluvy na zabezpečenie realizácie a prevádzkovania expozície SR 
na EXPO Miláno 2015 je nevyhnutné požadovať od generálneho dodávateľa poskytovanie 
služby koordinácie a supervízie. Vzhľadom na zložitosť technologickej infraštruktúry, 
požiadavky na funkčnosť celku a kompatibilitu všetkých technologických riešení s už 
vybudovanými a nasadenými technológiami a celou infraštruktúrou generálneho dodávateľa 
Agentúra Evka, s.r.o. je doplnenie technológií a techniky do funkčného celku technicky 
neoddeliteľné od plnenia dodávateľa podľa Zmluvy na zabezpečenie realizácie 
a prevádzkovania expozície SR na EXPO Miláno 2015 s dodávateľom Agentúra Evka, s.r.o. 

Z uvedených dôvodov je plnenie predmetu zákazky z technických dôvodov možné 
zabezpečiť jediným dodávateľom, a to spol. Agentúra Evka, s.r.o. 

 
 
Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania podľa § 58 zákona bolo odoslané 

na Úrad pre verejné obstarávanie dňa 01. 04. 2015. 
 
V súlade s pravidlami a postupmi verejného obstarávania sa objednávateľ 

a   poskytovateľ dohodli nasledovne:   
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1. PREDMET  ZMLUVY 

 
1. Predmetom zákazky je zabezpečenie dodatočných  technických služieb v rámci pavilónu 

Slovenskej republiky počas medzinárodnej výstavy EXPO Milano 2015 (ďalej len 
„Expozícia“)  podľa nariadení organizátora EXPO Milano 2015 S.p.A. na zabezpečenie 
generálneho koordinátora a supervízora pri zabezpečení realizácie a prevádzkovania 
expozície.  

2. Predmetom zákazky je najmä poskytovanie supervízie, koordinácie, logistiky a 
manažmentu autorských projektov "Folklor Symphony" v termíne 24. 06. 2015, 
"AeroMobil" v termíne 22. - 24. 05. 2015 a sprievodných aktivít v spolupráci s partnermi 
pavilónu, audiovizuálny systém prezentujúci energiu v zónach  TRADÍCIE, INOVÁCIE, 
ŠPORT, KULTÚRA, ZÁŽITKY, systém Visitors experience v expozícii pavilónu (vývoj 
a implementácia SW pre Android tablety a obsahové naplnenie tabletov pre jednotlivé QR 
kódy), exteriérové fixné pódium s osvetlením a technickým zabezpečením, zvuková 
technika, produkcia, zabezpečenie projektov Bikelab, Warholize me a Making of (interiér 
a exteriér pavilónu) v termíne od 01. 05. 2015 do 31. 10. 2015, v rozsahu podľa Prílohy č. 
1 - Špecifikácia predmetu plnenia. 
  

3. Predmetom zmluvy je zabezpečenie služieb poskytovateľom spôsobom a za podmienok 
uvedených v tejto zmluve. 

 
 

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Doručovanie písomnosti 
2.1.1. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a poskytovateľom sa bude  

uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu 
písomnosti a bude sa uskutočňovať formou doporučených poštových zásielok, 
zápisníc a záznamov. 

2.1.2. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi odberateľom a poskytovateľom sa môže 
uskutočniť aj elektronickou poštou, alebo faxom (elektronické prostriedky), a to na e-
mailové adresy, ktoré si zmluvné strany na daný účel oznámia. 

2.1.3. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej 
elektronickou formou bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou 
zásielkou.  

2.1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak z dôvodu rozdielov v zmysle čl. 2.1.3 
vznikne poskytovateľovi škoda, objednávateľ sa ju zaväzuje poskytovateľovi 
bezodkladne uhradiť.   

2.1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak z dôvodu rozdielov v zmysle čl. 2.1.3 
vznikne odberateľovi škoda, poskytovateľ sa ju zaväzuje objednávateľovi bezodkladne 
uhradiť.  

2.1.6. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa budú zasielať na adresu sídla adresáta, uvedenú 
v tejto zmluve alebo na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne 
oznámi druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi 
ako nedoručiteľná, bude sa považovať za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej 
prijatie, resp. posledným dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol, 
pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. 

2.1.7. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa vždy budú považovať za doručené aj 
okamihom ich osobného odovzdávania oprávnenej osobe príslušnej zmluvnej strany.  
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3. POVERENÉ OSOBY   
 

3.1 Zmluvné strany poverujú, ako svojich zástupcov, nasledujúce osoby vo veciach 
týkajúcich sa vykonávania predmetu tejto zmluvy: 
za poskytovateľa: 
zástupca vo veciach zmluvných: Miroslav Strašifták, e-mail: ms@evka.eu, 

       zástupca vo veciach technických a prevádzkových:  
      Ing. Boris Spišiak, e-mail: bs@evka.eu  

 
 Ing. Roman Hrúzik,e-mail: rh@evka.eu 
za objednávateľa: 
zástupca vo veciach zmluvných: Mgr. Martin Polák, e-mail: polak@mhsr.sk; 
zástupca vo veciach technických a prevádzkových:  

Mgr.art. Ivana Doria, e-mail: doria@mhsr.sk; 
 

3.2 Zmeny  poverených osôb sa musia druhej zmluvnej strane oznámiť písomne; oznámenie 
musí byť podpísané oprávneným zástupcom oznamujúcej zmluvnej strany. Zmena je 
účinná okamihom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane bez potreby uzatvorenia 
dodatku k tejto zmluve. V prípade ak  zmluvná strana zamýšľa vymeniť zástupcu vo 
veciach technických alebo prevádzkových je povinný oznámiť druhej zmluvnej strane, 
najneskôr 5 pracovných dní pred zamýšľaným dátumom výmeny, meno, adresu a 
príslušnú prax predpokladaného nového zástupcu vo veciach technických alebo 
prevádzkových. 

3.3 Práva a povinnosti zástupcov vo veciach technických a prevádzkových 
3.3.1 Objednávateľ a ním poverený zástupca vo veciach technických a prevádzkových pri 

realizácii predmetu zmluvy vykonávajú kontrolu nad zabezpečením realizácie a 
prevádzkovania Expozície. Za tým účelom má poverený zástupca vo veciach technických 
a prevádzkových prístup na pracoviská, kde sa predmet plnenia realizuje alebo skladuje. 
Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady 
súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami 
a  podkladmi označenými poskytovateľom ako jeho obchodné tajomstvo je objednávateľ 
povinný zaobchádzať dôverne. 

3.3.2 Poverený zástupca vo veciach technických a prevádzkových musí byť dostatočne 
kvalifikovaný vykonávať tieto povinnosti. 

3.  Pokyny zástupcu objednávateľa vo veciach technických a prevádzkových 
3.1. Poverený zástupca objednávateľa vo veciach technických a prevádzkových môže v rámci 

pracovného času od 8:00 hod do 18:00 hod vydať poskytovateľovi pokyny, ktoré sú 
potrebné pre riadnu realizáciu Expozície a odstránenie akýchkoľvek vád, v súlade s touto 
zmluvou. Poskytovateľ bude prijímať pokyny súvisiace s touto zmluvou od zástupcu 
objednávateľa vo veciach zmluvných a zástupcu objednávateľa vo veciach technických 
a prevádzkových. 

3.2. Poskytovateľ je povinný plniť pokyny vydané zástupcami objednávateľa v zmysle bodu 
4.4.1 tohto článku. Pokiaľ to situácia umožňuje a vyžaduje pokyny musia byť poskytnuté 
v písomnej forme. 

 
 

4. POSKYTOVATEĽ 
 

4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje: 
4.1.1 realizovať predmet zmluvy v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve a jej 

prílohách, zodpovedá za kvalitu a úplnosť dodaných častí predmetu zmluvy a pri jeho 



Registračné číslo: 114/2015-2050-3000 
 

5 

plnení bude postupovať účelne a hospodárne v rámci požiadaviek objednávateľa, pričom 
je povinný prihliadať na práva a oprávnené záujmy objednávateľa, 

4.1.2 vykonávať činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť, 
riadne a včas podľa termínov dohodnutých v tejto zmluve, 

4.1.3 realizovať predmet zmluvy len kvalifikovanými osobami, ktoré sú na to odborne 
spôsobilé. 

 
5. ZABEZPEČENIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB PAVILÓNU SR PO ČAS 

TRVANIA EXPO MILANO 2015 
 

5.1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť technické služby Expozície v rozsahu podľa Prílohy 
č. 1 - Špecifikácia predmetu plnenia 

 
 

6.  CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

6.1.  Zmluvná cena 
6.1.1. Celková cena predmetu zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov vo výške  
406.800,- € bez DPH (slovom: štyristošesťtisícosemsto eur bez DPH) 
488.160,- € s DPH (slovom: štyristoosemdesiatosemtisícstošesťdesiat eur s DPH). 
Celková cena je stanovená ako cena pevná a konečná a zahŕňa všetky záväzky 
poskytovateľa podľa zmluvy a všetky veci potrebné pre zmluvné plnenie. 

 
6.1.2. Cena bola stanovená v súlade s návrhom rozpočtu predloženým poskytovateľom pred 

podpisom tejto zmluvy objednávateľovi, pričom cenová špecifikácia predmetu plnenia 
a fakturačné míľniky tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

6.1.3. V prípade, že objednávateľ nepristúpi k uzatvoreniu zmluvy so spoločnosťou 
Aeromobil, s.r.o., položka za supervíziu a koordináciu viažúcu sa na tento projekt nebude 
realizovaná. 

6.1.4. Zmluvnú cenu možno meniť len za podmienky, že počas plnenia predmetu tejto 
zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám. 

6.1.5. V prípade vystavenia zálohovej faktúry, táto bude zúčtovaná Zhotoviteľom najneskôr 
do 3 mesiacov od dátumu pripísania na bankový účet Zhotoviteľa, a to v jednotlivých 
čiastkových faktúrach za príslušné zrealizované časti predmetu zmluvy na základe 
objednávateľom podpísaných  akceptačných protokolov, v ktorých objednávateľ potvrdí 
prevzatie riadne a včas dodaného plnenia predmetu zmluvy. Akceptačný protokol 
podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán bude súčasťou vystavenej faktúry. 
Akceptačný protokol bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch. 

6.1.6. Splatnosť zálohovej faktúry je 14 dní odo dňa jej riadneho doručenia. 
6.1.7. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť jednotlivé čiastkové faktúry v súlade  

s fakturačnými míľnikmi uvedenými v prílohe č.1 zmluvy za príslušné zrealizované časti 
predmetu zmluvy na základe objednávateľom podpísaných  akceptačných protokolov,  
v ktorých objednávateľ potvrdí prevzatie riadne a včas dodaného plnenia predmetu 
zmluvy. Akceptačný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán bude 
súčasťou vystavenej faktúry. Akceptačný protokol bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch. 

6.1.8. Objednávateľ uhradí cenu za jednotlivé časti predmetu plnenia na základe faktúr 
vystavených poskytovateľom.  
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6.1.9. Faktúru  je  nevyhnutné  doručiť  osobne  alebo  zasielať doporučene v obálke  
označenej slovom „FAKTÚRA“. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa riadneho 
doručenia faktúry objednávateľovi. 

6.1.10. Úhrada faktúry bude vykonaná formou bezhotovostného platobného styku na základe 
jednotlivých faktúr vystavených poskytovateľom. Faktúry musia obsahovať náležitosti 
daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Za správne vyhotovenie faktúr zodpovedá v plnom rozsahu 
poskytovateľ. 

6.1.11. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra musí obsahovať: 
a) názov a sídlo poskytovateľa, názov a sídlo objednávateľa, 
b) označenie faktúry a jej číslo, 
c) registračné číslo a deň podpisu zmluvy, 
d) predmet plnenia (podrobná špecifikácia poskytnutého plnenia) a  deň jeho 

splnenia, 
e) deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry, 
f) označenie banky a číslo účtu objednávateľa v tvare IBAN, 
g) celkovú fakturovanú čiastku v členení podľa podrobného rozpočtu v Prílohe č. 1  
h) prílohy odsúhlasené  zmluvnými stranami - akceptačný protokol, ktorého vzor 

tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy, 
i) označenie banky a číslo účtu poskytovateľa, 
j) podpis a odtlačok pečiatky poskytovateľa. 

6.1.10. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti určené všeobecne 
záväzným právnym predpisom alebo touto zmluvou, objednávateľ je oprávnený do 
siedmich pracovných dní od riadneho doručenia faktúru vrátiť poskytovateľovi na 
doplnenie s uvedením nedostatkov. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a nová 30-dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

6.1.11. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, poskytovateľ má právo uplatniť 
si voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý  
i začatý deň omeškania. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, pokiaľ 
najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma z jeho účtu odpísaná v prospech účtu 
poskytovateľa. 

6.1.12. Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania predmetu zmluvy uvedenom 
v bode  2 článku 1 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň 
omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť. 

6.2.  Harmonogram platieb 
6.2.1 Poskytovateľ je oprávnený fakturovať dodané čiastkové plnenia v súlade 

s fakturačnými míľnikmi, ktoré sú súčasťou Prílohy č. 1 tejto zmluvy – „Špecifikácia 
predmetu plnenia“.  

 
7.  ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 
7.1 Poskytovateľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorú preukázateľne spôsobil 

pri plnení predmetu zmluvy. 
7.2 Poskytovateľ je plne zodpovedný za starostlivosť o Expozíciu a jej vybavenie od dátumu 

začatia realizácie Expozície, počas zabezpečovania prevádzky Expozície až do doby jeho 
skončenia, zabezpečenia odstránenia Expozície a odovzdania pozemku organizátorovi. 

7.3 Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením jej zmluvných 
povinností druhej zmluvnej strane v plnej výške v zmysle príslušných ustanovení zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 



Registračné číslo: 114/2015-2050-3000 
 

7 

7.4 Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o vzniku okolností vylučujúcich 
zodpovednosť. Zmluvné strany nezodpovedajú za škodu v prípade, ak nastali okolnosti 
vylučujúce ich zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení 
jej povinností, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto 
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe vzniku 
prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla v dobe, keď 
povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej 
hospodárskych pomerov. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené 
len na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto povinnosti spojené. 

 
  

8.  DOBA TRVANIA A UKON ČENIE ZMLUVY  
 
8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do riadneho splnenia predmetu zmluvy. 
8.2 Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. Zmluvné strany môžu túto 

Zmluvu pred uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená ukončiť vzájomnou písomnou 
dohodou alebo odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných 
podmienok. Podstatným porušením zmluvných podmienok sa pre účely zmluvy rozumie 
najmä riadne nesplnenie povinností zo strany poskytovateľa v zmysle  
článku 5 tejto zmluvy, taktiež omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry poskytovateľa  
v zmysle článku 6 tejto zmluvy o viac ako 15 dní, a v ostatných prípadoch opakované 
neplnenie povinností podľa tejto Zmluvy, pričom náprava nebude vykonaná ani 
v dodatočnej lehote určenej druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia nastávajú 
dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

8.3 V prípade postupu podľa bodu 8.2 tohto článku sa už uskutočnené neuhradené čiastkové 
plnenia predmetu Zmluvy zúčtujú v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 6 zmluvy 
a Prílohy č. 2 zmluvy a poskytovateľ má voči objednávateľovi nárok na zaplatenie ceny 
dovtedy preukázateľne vykonaných čiastkových plnení predmetu zmluvy.  

8.4 Odstúpenie od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou na 
adresu sídla zmluvnej strany. V prípade neúspešného doručenia uvedených písomností 
doporučenou listovou zásielkou sa tretí pracovný deň uloženia zásielky na pošte bude 
považovať za deň riadneho doručenia. Písomnosť bude považovaná za riadne doručenú aj 
vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať. 

 
 

9.  SPORY   
 
9.1 Všetky spory, ktoré prípadne vzniknú medzi zmluvnými stranami z právneho vzťahu 

založeného touto zmluvou, ako aj zo súvisiacich právnych vzťahov (vrátane 
zodpovednostných právnych vzťahov), sa  budú zmluvné strany snažiť vyriešiť 
predovšetkým mimosúdnou dohodu, akceptovateľnou oboma zmluvnými stranami.  

9.2 Ak sa spor nepodarí vyriešiť mimosúdne zmluvné strany sa dohodli, že takýto spor bude 
predložený na rozhodnutie na príslušný súd v Slovenskej republike. 

 
 

10.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

10.1 Táto zmluva  nadobúda platnosť  dňom jej podpisu  oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán.  
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10.2 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa  
§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
v Centrálnom registri zmlúv.    

10.3 Poskytovateľ  berie na vedomie, že táto zmluva ako aj  a faktúry vystavované na jej 
základe podliehajú povinnému zverejňovaniu podľa 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. Na uvedené účely udeľuje 
Poskytovateľ  Objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných 
údajov uvedených v tejto zmluve a faktúrach a osoby, ktoré túto zmluvu za 
Poskytovateľa podpísali udeľujú Odberateľovi súhlas so zverejnením svojich podpisov. 

10.4 Zmluva sa riadi právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Práva  
a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia  príslušnými ustanoveniami 
Obch. zákonníka v platnom znení ako aj príslušnými ustanoveniami ďalších právnych 
predpisov upravujúcich problematiku riešenú v tejto zmluve . 

10.5 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo 
nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a  vymáhateľnosť zostávajúcej 
časti tejto zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné 
alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy novými ustanoveniami, platnými 
a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, 
ktoré má byť nahradené. 

10.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vnikli na základe tejto zmluvy 
sa budú snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma zmluvnými 
stranami a až následne prípadným postupom podľa čl. 9 tejto zmluvy.  

10.7 Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných a očíslovaných dodatkov 
podpísaných  oboma zmluvnými stranami, ak v zmluve nie je uvedené inak.   

10.8 Zmluva je vyhotovená v  šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 rovnopisy 
a poskytovateľ 2 rovnopisy. 

10.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju 
v tiesni a za nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
 

 
V Bratislave, dňa.................2015   V Bratislave, dňa.................2015 
 
 
 
 Za objednávateľa :    Za poskytovateľa: 
 
 
 
-------------------------------------------  -------------------------------------------- 
         Mgr. Martin Polák                Miroslav Strašifták 
   generálny komisár expozície SR          konateľ 
 
 
Prílohy: Príloha č. 1 – „Špecifikácia predmetu plnenia”  
 Príloha č. 2 – „Vzor akceptačného protokolu“ 

 


