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ÚV SR - 1385/2015 

 

ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU 

 

uzavretá podľa ustanovenia § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších právnych predpisov  

 

 

Zmluvné strany 

 

Názov:  Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:                Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 

Zastúpený:                   Ing. Igor Federič  

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

IČO:                                 00 151 513 

Bankové spojenie:           Štátna pokladnica, Bratislava  

Číslo účtu v tvare IBAN:          

(ďalej ako „Objednávateľ“)  

 

a 

 

Poskytovateľ 

 

Obchodné meno:   C.E.N. s.r.o.   

Sídlo:     Gagarinova   12, 821 05 Bratislava  

Zastúpený:    PhDr. Pavel Komorník, M.B.A., konateľ 

     PhDr. Martin Ilavský, PhD., koneteľ 

IČO:     35 780 886      

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 

21029/B 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu v tvare IBAN:  SK3411000000002625520232           

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná 

strana”) 

 

 

 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na nákup vysielacieho času podľa ustanovenia  

§ 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako 

„Zmluva“) za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Na zákazku tvoriacu predmet plnenia podľa 

tejto Zmluvy sa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoVO“) nevzťahuje, a to na základe § 1 ods. 2 

písm. p) ZoVO. 
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I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s nákupom 

vysielacieho času od Poskytovateľa pre účely vysielania mediálnych vstupov, ktorých obsah 

určuje výlučne Objednávateľ a Poskytovateľovi ich dodá v lehote a za podmienok dojednaných 

v tejto Zmluve. Mediálne vstupy budú vysielané televíznou programovou službou TV TA3, 

ktorej vysielateľom je Poskytovateľ/vlastník č. TD/14/2009 na prevádzkovanie televíznej 

programovej služby TA3udelenou Radou pre vysielanie a retransmisiu ako orgánom 

príslušným v zmysle zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene a doplnení 

zákona č.195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v  znení neskorších predpisov.  

 

2. Objednávateľ sa za riadne poskytnutie služby zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú odplatu 

spôsobom a vo výške podľa čl. IV. tejto Zmluvy. 

 

 

II. 

Predmet plnenia 

 

1. Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi 

vysielací čas za účelom odvysielania mediálnych vstupov, ktoré dodá Objednávateľ 

Poskytovateľovi (ďalej ako „predmet plnenia“ alebo „služba“). Rozpis mediálnych vstupov je 

špecifikovaný v čl. III ods. 2 tejto Zmluvy.  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť na riadne plnenie 

záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný najmä dodať 

Poskytovateľovi všetky podklady do vysielania a mediálne vstupy v dostatočnom časovom 

predstihu pred ich plánovaným vysielaním, t.j. v lehote do 2 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy. 

 

3. Objednávateľ je povinný vysporiadať všetky nároky nositeľov autorských práv ku všetkým dielam, 

ktoré sú súčasťou dodaných podkladov a mediálnych vstupov pre potreby vysielania. 

 

4. Za účelom, aby si Poskytovateľ mohol plniť povinnosti v súvislosti s kolektívnou správou 

autorských práv, Objednávateľ mu pri odovzdaní podkladov do vysielania odovzdá všetky potrebné 

údaje týkajúce sa dodaných podkladov do vysielania a mediálnych vstupov ako sú napr. názvy 

skladieb, mená a priezviská autorov hudby a textu, prekladov, označenie vydavateľa, mená 

a priezviská výkonných umelcov, názov a druh zvukových záznamov, rok výroby, druh nosiča 

a ďalšie. 

 

 

III. 

Miesto a čas plnenia 

 

1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi plnenie podľa tejto Zmluvy, a to vo vlastnom 

mene, na vlastnú zodpovednosť, riadne, včas, v požadovanej kvalite, s odbornou starostlivosťou, 

v súlade s pokynmi Objednávateľa, v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.  
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2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi službu v termíne odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto Zmluvy do 31.1.2016, a to v nasledovnom rozsahu: 

 

30´´ vysielací čas: 

 
 

20´ vysielací čas: 

 
  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že neposkytnutie plnenia podľa tejto Zmluvy, najmä v lehote 

pásmo 1 1

06:00 - 06:56 A1 300 €          300 €          15 000 €    50 8 8 8 8 9 9

06:57 - 08:56 A2 300 €          300 €          15 000 €    50 8 8 9 9 8 8

08:57 - 12:26 B 500 €          500 €          20 000 €    40 7 7 7 7 6 6

10:57* C 1 500 €       1 500 €       - €             0

12:27 - 16:56 D 400 €          400 €          12 000 €    30 5 5 5 5 5 5

16:57 - 18:26 E 700 €          700 €          7 000 €      10 2 2 1 2 2 1

18:27 - 18:56 F1 1 500 €       1 500 €       - €             0

18:57 - 19:46 G 200 €          200 €          2 000 €      10 1 1 2 2 2 2

19:47 - 20:56 F2 1 500 €       1 500 €       - €             0

20:05** EX 2 500 €       2 500 €       - €             0

20:57 - 23:36 H 900 €          900 €          9 000 €      10 2 2 1 1 2 2

23:40*** SP1 700 €          700 €          - €             0

23:57*** SP2 700 €          700 €          - €             0

00:00 - 01:00 A3 300 €          300 €          - €             0

*nedeľa (blok V POLITIKE) 80 000 €   200 33 33 33 34 34 33

** špeciálny blok v polovici relácie Téma dňa (len pre jeden CASH spot)

Týždne

52 53 1 2 3 4Cena spoluČas

Počet spotov celkom

40 000,00 €

80 000,00

Cena Nett/Nett

50% 40 000,00Poskytnutá zľava

Celková mediálna hodnota kampane

Cena 30"Cena 30"

*** špeciálny blok počas Late Night (pre max 2 spoty)

Počet 

odvysielaní

200

1 2 3 4

pásmo 1 40

06:00 - 06:56 A1 300 €          12 000 €      - €              0

06:57 - 08:56 A2 300 €          12 000 €      - €              0

08:57 - 12:26 B 500 €          20 000 €      - €              0

10:57* C 1 500 €       60 000 €      - €              0

12:27 - 16:56 D 400 €          16 000 €      - €              0

16:57 - 18:26 E 700 €          28 000 €      - €              0

18:27 - 18:56 F1 1 500 €       60 000 €      - €              0

18:57 - 19:46 G 200 €          8 000 €       - €              0

19:47 - 20:56 F2 1 500 €       60 000 €      - €              0

20:05** EX 2 500 €       100 000 €    - €              0

20:57 - 23:36 H 900 €          36 000 €      432 000 €   12 3 3 3 3

23:40*** SP1 700 €          28 000 €      - €              0

23:57*** SP2 700 €          28 000 €      - €              0

00:00 - 01:00 A3 300 €          12 000 €      - €              0

*nedeľa (blok V POLITIKE) 432 000 €  12 3 3 3 3

** špeciálny blok v polovici relácie Téma dňa (len pre jeden CASH spot)

Týždne

Cena spoluČas

Počet 20´ celkom

302 400,00 €

432 000,00

Cena Nett/Nett

30% 129 600,00Poskytnutá zľava

Celková mediálna hodnota kampane

Cena 20´Cena 30"

*** špeciálny blok počas Late Night (pre max 2 spoty)

Počet 

odvysielaní

12
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a spôsobom podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy, zakladá právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny stanovenej v čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy za každý, 

i začatý deň omeškania. Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo na náhradu škody.  

 

4. Poskytovateľ je povinný spolu so zúčtovacou faktúrou podľa čl. IV ods. 5 tejto Zmluvy  odovzdať 

Objednávateľovi v písomnej forme podrobný rozpis dní a času odvysielania mediálnych vstupov 

v členení za jednotlivé kalendárne mesiace, v ktorých sa služba poskytovala.  

 

5. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas plnenia Zmluvy upozorniť Poskytovateľa na 

vadnosť služieb. Poskytovateľ je povinný takúto vadu bezodkladne na svoje náklady odstrániť. 

 

IV. 

Cena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dodanie predmetu plnenia vo výške 342 400,- EUR 

bez DPH (slovom tristoštyridsaťdva tisíc štyristo eur, nula eurocentov). K tejto cene bude 

pripočítaná 20 % DPH vo výške 68 480,- EUR. Celková cena za dodanie predmetu plnenia vrátane 

DPH je 410 880,- EUR (slovom štyristodesať tisíc osemstoosemdesiat eur, nula eurocentov).  Táto 

suma je dojednaná ako maximálna a zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa nevyhnutne vynaložené 

v súvislosti s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy, vrátane tých, ktoré nie sú konkrétne 

uvedené v tejto Zmluve. 

 

2. Jednotková cena za vysielací čas potrebný na odvysielanie jedného mediálneho vstupu je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

právnych predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších právnych predpisov vo výške 200,-EUR bez DPH (slovom dvesto eur, 

nula centov) čo je 240,- EUR s DPH (slovom dvestoštyridsať eur, nula centov) za 30 sec. vysielací 

čas a vo výške 25 200,-EUR bez DPH (slovom dvadsaťpäť tisíc dvesto eur, nula centov) čo je 30 

240,- EUR s DPH (slovom tridsaťtisíc eur dvestoštyridsať eur, nula centov) za 20 min. vysielací 

čas.     

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ, v lehote do 30 dní odo dňa doručenia riadne 

vystavenej zálohovej faktúry vo výške celkovej ceny podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy, poskytne 

Poskytovateľovi preddavok vo výške celkovej ceny za predmet plnenia, a to bezhotovostným 

platobným stykom na účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.  

 

4. Poskytovateľ je v súlade s platnou legislatívou povinný vystaviť a doručiť Objednávateľovi faktúru 

na výšku poskytnutého preddavku.  

 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje, v súlade s platnou legislatívou, v lehote do 15 dní odo dňa poskytnutia 

posledného zdaniteľného plnenia Objednávateľovi, vystaviť zúčtovaciu faktúru a doručiť ju 

Objednávateľovi na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Prílohou tejto faktúry je 

podrobný rozpis poskytovania služieb podľa čl. III ods. 4 tejto Zmluvy.  

 

6. Pre prípad omeškania Objednávateľa so zaplatením preddavku má Poskytovateľ právo na úroky z 

omeškania vo výške 0,025 % z celkovej ceny podľa čl. IV. ods. 1 tejto Zmluvy,  

a to za každý, i začatý deň omeškania. 
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V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ je povinný pri plnení Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade so 

záujmami Objednávateľa, ktoré pozná alebo musí poznať pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že od pokynov Objednávateľa sa môže Poskytovateľ odchýliť, len ak je 

to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a Poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 

Poskytovateľ je však povinný písomne o takomto postupe Objednávateľa informovať bez 

zbytočného odkladu. 

 

3. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa týkajúcich sa účelu 

sledovaného Zmluvou alebo sú podľa názoru Poskytovateľa nevyhnutné na riadne plnenie Zmluvy. 

 

4. Poskytovateľ je povinný podľa potreby a na výslovnú žiadosť Objednávateľa zúčastňovať sa na 

rokovaniach súvisiacich s plnením Zmluvy a pravidelne informovať Objednávateľa o priebehu 

plnenia Zmluvy. 

 

5. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi včas potrebnú súčinnosť pri plnení Zmluvy, 

najmä poskytnúť Poskytovateľovi na požiadanie všetky podklady, ktoré sú podľa Poskytovateľa 

nevyhnutné pre plnenie Zmluvy. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť ním 

poskytnutých podkladov. S poskytnutými podkladmi Poskytovateľ nie je oprávnený nakladať inak 

ako pre účely poskytovania služieb podľa Zmluvy, najmä ich sprístupniť tretím osobám a to ani po 

zániku, resp. zrušení Zmluvy. Po pominutí účelu ich držania je Poskytovateľ povinný ich vrátiť 

Objednávateľovi. 

 

6. Objednávateľ je povinný včas informovať Poskytovateľa o všetkých skutočnostiach potrebných na 

zabezpečenie úspešného plnenia Zmluvy. 

 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom 

zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne plnenie Zmluvy. 

 

VI. 

Mlčanlivosť 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa poskytovať 

akékoľvek informácie týkajúce sa spolupráce s Objednávateľom tretej osobe, s výnimkou: 

 

a) ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu Zmluvy, 

b) ak ide o povinnosť uloženú zákonom, hlavne informácie o predmete spolupráce, výške finančných 

plnení a rozpočtov. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, plány, nápady týkajúce sa Objednávateľa a jeho 

plánovaných projektov a služieb, tvoria obchodné tajomstvo Objednávateľa a Poskytovateľ sa 

zaväzuje o tomto obchodnom tajomstve dodržiavať mlčanlivosť. 

 

3. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu. 

 

4. Povinnosť Objednávateľa sprístupniť informácie podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej 
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republiky nie je týmto ustanovením dotknutá. 

 

 

VII. 

Doručovanie a komunikácia 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné 

pre realizáciu Zmluvy. 

 

2. Každá komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom kontaktných 

osôb, ktorými na strane Poskytovateľa je Andrej Straka, gsm:   e-mail: 

 a na strane Objednávateľa je Mgr. Ingrid Šrámková, e-mail: 

. 

 

3. Všetky oznámenia medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa realizácie Zmluvy, vrátane odstúpenia 

od Zmluvy podľa článku VIII ods. 2,3,4 a výpovede podľa článku VIII ods. 8 musia byť vykonané 

v písomnej podobe a druhej Zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či 

inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy, ak sa Zmluvné 

strany nedohodnú inak. 

 

4. Za doručenie písomnej poštovej zásielky podľa ods. 3 sa považuje aj vrátenie tejto zásielky 

s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením 

pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, 

sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne 

oznámenie, výpoveď, alebo odstúpenie prevziať. Podanie urobené elektronickou cestou, ak sa 

Zmluvné strany dohodnú aj na elektronickej forme komunikácie na účely plnenia Zmluvy, sa 

považuje za doručené momentom jeho prijatia na elektronickú adresu určenú druhou Zmluvnou 

stranou. 

 

VIII. 

Ukončenie Zmluvy 

 

1. Ukončenie tejto Zmluvy je možné dohodou Zmluvných strán ku dňu v nej uvedenému. 

  

2. Od tejto Zmluvy je možné odstúpiť aj v prípadoch uvedených v zákone, v tejto Zmluve, alebo ak 

ktorákoľvek zo Zmluvných strán podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto 

Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je potrebné urobiť písomne a doručiť druhej Zmluvnej strane, inak 

je neplatné. Objednávateľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od 

Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom nasledujúcim po dni doručenia druhej Zmluvnej 

strane. 

 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak je Poskytovateľ v omeškaní s plnením si 

ktorejkoľvek zo svojich povinností podľa Zmluvy aj po poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty 

a omeškanie nie je spôsobené konaním Objednávateľa. 

 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak konanie Poskytovateľa bude preukázateľne v 

rozpore s pokynmi Objednávateľa a účelom sledovaným zmluvou a ďalej v prípade, ak 

Poskytovateľ svojim konaním bude poškodzovať dobré meno Objednávateľa pred tretími osobami. 

 

5. Právo na plnenie a odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku nevznikne, pokiaľ povinná strana 
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preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené prípadom vyššej moci. 

 

6. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania sú splatné do 30 (tridsať) dní odo dňa ich uplatnenia 

oprávnenou stranou. 

 

7. Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa vzťahuje zmluvná pokuta 

týmto nie sú dotknuté. Poškodená strana je oprávnená požadovať zaplatenie náhrady škody 

presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

 

8. Zmluvu možno ďalej ukončiť písomnou výpoveďou kedykoľvek aj bez udania dôvodu s 5 (päť) 

dňovou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola 

doručená písomná výpoveď druhej Zmluvnej strane. 

 

 

IX. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon vecnej a finančnej kontroly/auditu súvisiacich s predmetom 

plnenia podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas jej platnosti a účinnosti a to oprávnenými osobami 

uvedenými v odseku 2 tohto článku Zmluvy podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám uvedeným v ods. 2 

tohto článku zmluvy riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti 

Poskytovateľom sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy. 

 

2. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a ES.  

 

X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Objednávateľ obdrží 4 

rovnopisy a Poskytovateľ 2 rovnopisy. 

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

 

3. Právne vzťahy touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 
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4. Všetky zmeny tejto Zmluvy musia byť urobené písomne po dohode Zmluvných strán, a to vo 

forme očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, podpísaného oboma Zmluvnými stranami. 

 

5. Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. 

Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi 

Slovenskej republiky, zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré 

najviac zodpovedá účelu a právnemu významu pôvodného ustanovenia Zmluvy. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili 

platne uzavrieť Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne 

druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je im dostatočne jasný a zrozumiteľný, je prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, Zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

ZA OBJEDNÁVATEĽA     ZA POSKYTOVATEĽA 

Úrad vlády SR      C.E.N. s.r.o.   

  

      

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

 

 

 

-----------------------------------------   --------------------------------- 

Ing. Igor Federič, vedúci ÚV SR  PhDr.   Pavel   Komorník, M.B.A., 

konateľ 

 

 

 

--------------------------------- 

PhDr.   Martin Ilavský, PhD., konateľ 

 




