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Zmluva o poskytnutí užívacích práv k právnemu informačnému systému 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ:  Sociálna poisťovňa 

Sídlo:    Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. Juraj Káčer, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne 

IČO:    30 80 74 84 

DIČ:    202 059 2332 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:   SK40 8180 0000 0070 0016 4314 

SWIFT:  SPSRSKBA  

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Poskytovateľ:  S-EPI, s. r. o. 

Sídlo:    Martina Rázusa 23A/8336,  010 01 Žilina   

Štatutárny orgán: Ing. Ivan Vozár, obchodný riaditeľ  

na základe plnej moci zo dňa 5.6.2019 

IČO:   36014991 

DIČ:   2020100665 

IČ DPH:  SK2020100665 

Bankové spojenie: 2629822019 / 1100 

IBAN:   SK70 1100 0000 0026 2982 2019 

SWIFT:  TATRSKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3780/L 

 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o poskytnutí užívacích práv k právnemu informačnému 

systému (ďalej len „zmluva“) je ponuka poskytovateľa zo dňa 27.10.2020, ktorá bola 

predložená objednávateľovi pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov predpisov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky 

„Právny informačný systém“. 
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Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť užívacie práva k 

právnemu informačnému systému a plnohodnotné súčasné prístupy pre 300 užívateľov 

na neobmedzenom počte pracovných staníc v rozsahu 24 hodín denne a zabezpečovať 

pravidelnú dennú aktualizáciu informácií, počas platnosti a účinnosti zmluvy v rozsahu, 

spôsobom a v špecifikácii podľa tejto zmluvy a  Prílohy č. 1 k tejto zmluve - 

Špecifikácia predmetu zmluvy. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi uhradiť cenu za poskytovanie predmetu 

zmluvy v súlade s čl. IV tejto zmluvy. 

 

 

Čl. III 

Termín a miesto  plnenia 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť užívacie práva k právnemu informačnému systému 

odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 31. októbra 2023. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi zoznam užívateľov, ktorí budú 

mať zriadené užívacie práva k právnemu informačnému systému dňom podpísania tejto 

zmluvy. 

 

3. Poskytovateľ je povinný zradiť prístup a poskytnúť užívacie práva k právnemu 

informačnému systému  pre užívateľov podľa bodu 2 tohto článku zmluvy dňom 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

4. Zmenu užívateľov je objednávateľ povinný oznámiť poskytovateľovi písomne formou 

e-mailu bez zbytočného odkladu. Poskytovateľ sa zaväzuje zrušiť, resp. poskytnúť 

užívacie práva do dvoch dní od oznámenia zmeny. 

 

5. Poskytovateľ je povinný na základe osobitnej požiadavky objednávateľa zabezpečiť 

bezplatné školenie zamestnancov objednávateľa v rozsahu 4 hodín. Termín a miesto 

školenia budú určené po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti zmluvy poskytovať užívateľom 

objednávateľa konzultácie a technickú pomoc na mailovej adrese sluzby@pp.sk alebo 

telefónnom čísle . +421 41 70 53 777 počas pracovných dní od 8.00 – 15.30 hod.  

 

Čl. IV 

Cena za predmet zmluvy 

 

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Cena za predmet zmluvy je vyjadrená v eurách a je dohodnutá zmluvnými stranami 

nasledovne: 

2.1 cena bez DPH      57 600,00   EUR 

2.2 sadzba DPH v 20% a výška DPH    11 520,00   EUR 

2.3 cena vrátane DPH      69 120,00  EUR 

mailto:sluzby@pp.sk
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slovom:  šesťdesiatdeväťtisícstodvadsať  eur. 

Cenová kalkulácia, ktorá obsahuje aj cenu za každý rok poskytnutia užívacích práv bez 

DPH a cenu s DPH, tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve. 

 

3. Cena za predmet zmluvy uvedená v bode 2 tohto článku zmluvy je cena za poskytnutie 

užívacích práv a plnohodnotných súčasných prístupov pre 300 užívateľov na 

neobmedzenom počte pracovných staníc v rozsahu 24 hodín denne  v dohodnutom 

rozsahu a špecifikácii za  obdobie od účinnosti zmluvy do 31. októbra 2023. 

 

4. DPH sa bude účtovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase 

zdaniteľného plnenia.  

 

5. Cena za poskytovanie predmetu zmluvy obsahuje všetky náklady poskytovateľa spojené  

s plnením predmetu zmluvy a tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci 

uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi,  primerané, 

preukázateľné náklady a primeraný zisk, ako aj iné náklady spojené s plnením zmluvy. 

Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať  úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, 

ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zmluvy.  

 

 

Čl. V 

Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ uhradí cenu za prvý rok poskytnutia užívacích práv, t.j. za obdobie od 

účinnosti zmluvy do 31. októbra 2021 na základe faktúry vystavenej poskytovateľom do 

desať (10) pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Súčasťou faktúry bude 

protokol o zrealizovaní prístupov podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. Cenu  za druhý rok, t.j. za obdobie od 1. novembra 2021 do 31. októbra 2022 

a tretí rok t.j. za obdobie od 1. novembra 2022 do 31. októbra 2023 poskytnutia 

užívacích práv objednávateľ uhradí na základe faktúry vystavenej poskytovateľom do 

10 dní po skončení predchádzajúceho ročného obdobia. V prípade, ak užívacie práva 

nebudú poskytnuté za celý dohodnutý rok, poskytovateľ vystaví faktúru na alikvotnú 

časť dohodnutej ceny za rok. Súčasťou faktúry budú protokoly o poskytovaní užívacích 

práv v  príslušnom roku, podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

2. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zálohovej platby. 

Poskytovateľ sa zaväzuje vystavené faktúry zaslať listinne poštou a súčasne aj v textovo 

čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa 

faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po ich vystavení. Takto predložená faktúra 

nesmie byť vo forme obrázku, ale musí byť strojovo čitateľná. Poskytovateľ vyhlasuje, 

že obsah faktúr poslaných poštou sa bude zhodovať s faktúrami poslanými v 

elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa. Miestom doručenia faktúry v 

listinnej forme je Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 

Bratislava. 

 

4. Poskytovateľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s 

ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. V prípade, ak faktúra za predmet zmluvy nebude obsahovať všetky 

náležitosti daňového dokladu, alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
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objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť poskytovateľovi. Poskytovateľ 

faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví alebo vystaví novú faktúru. Na 

opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum jej splatnosti. Poskytovateľ je 

povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej 

podobe na  e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v bode 3 tohto článku zmluvy. 

 

 

Čl. VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Predmet zmluvy je chránený autorským zákonom a súvisiacimi právnymi predpismi. 

Užívacie právo sa udeľuje výhradne na jeho používanie a neoprávňuje objednávateľa s 

predmetom zmluvy nijako inak nakladať.  

 

2. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do právneho informačnému 

systému. Zmeny poskytovania produktov a služieb a dátum účinnosti budú 

objednávateľovi oznámené písomne alebo elektronicky.  

 

3. Objednávateľ je oprávnený používať predmet zmluvy výhradne pre svoju potrebu a 

zaväzuje sa neposkytovať užívacie práva prevedené na objednávateľa ďalším osobám, 

nepožičiavať a neprenajímať alebo iným nepovolaným spôsobom nakladať s právnym 

informačným systémom a jeho aktualizáciami. 

 

4. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť prístupové práva výhradne svojim zamestnancov 

v sídle ústredia a na svojich pobočkách a zaväzuje sa využívať predmet zmluvy výlučne 

prostredníctvom týchto užívateľov. 

 

5. Objednávateľ nie je oprávnený právny informačný systém alebo jeho časť akýmkoľvek 

spôsobom modifikovať, prekladať alebo upravovať. Tým nie sú dotknuté práva 

objednávateľa podľa § 89 autorského zákona. 

 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať údaje objednávateľa a osobné údaje užívateľov 

objednávateľa (fyzických osôb), ktorým poskytuje užívacie práva v zmysle tejto zmluvy  

v rozsahu nutnom pre plnenie ustanovení tejto zmluvy a je povinný zabezpečiť ich 

ochranu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a nariadenia. 

 

 

Čl. VII 

Zodpovednosť za vady 

 

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že predmet zmluvy nie je zaťažený právom tretej osoby, t. j. 

predmet zmluvy poskytuje bez právnych vád a že je oprávnený poskytnúť užívacie 

práva na predmet zmluvy. 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že plnenia vytvorené a poskytnuté poskytovateľom, resp. 

jeho časti budú objednávateľovi dodané v súlade, v rozsahu, v kvalite a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a v jej prílohách. 

 

3. V prípade, že objednávateľ zistí vadu na predmete zmluvy, je oprávnený túto vadu 

bezodkladne reklamovať poskytovateľovi. Na nahlasovanie vád bude slúžiť emailová 

adresa poskytovateľa sluzby@pp.sk, resp. tel. číslo +421 41 70 53 777.   

mailto:sluzby@pp.sk
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4. Poskytovateľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť technickú vadu bez zbytočného odkladu 

najneskôr do 24 hodín a vadu v textoch právnych predpisov do 2 dní od doručenia 

oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

 

 

Čl. VIII 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 

1. Za neposkytnutie užívacích práv a aktualizácií v zmluvne dohodnutom rozsahu a 

termíne je objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000 

EUR za každý jednotlivý prípad, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

2. Ak dôjde k výpadkom systému, v súvislosti s ktorými nebude môcť objednávateľ riadne 

a kvalitne užívať predmet zmluvy podľa tejto zmluvy na dobu dlhšiu ako 24 hodín, je 

objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za 

každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

3. V prípade, ak bude takýmto výpadkom objednávateľovi spôsobená škoda, objednávateľ 

má nárok na jej náhradu v plnom rozsahu, ak poskytovateľ nepreukáže, že škoda 

vznikla z časti alebo úplne bez jeho zavinenia. 

 

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, je 

poskytovateľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške 

určenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Obchodného zákonníka.  

 

5. Uhradením zmluvnej pokuty poskytovateľom, nezanikne nárok objednávateľa na 

náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

 

6. V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním 

vzájomných pohľadávok vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 

 

Čl. IX 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej zmluvnej strane závažné 

skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. 

 

2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné 

strany postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

3. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako 

výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V 

prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností podľa tejto zmluvy 

poskytovateľovi alebo objednávateľovi, bude povinná zmluvná strana zbavená 

zodpovednosti za čiastočné, alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými 

stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

 

4. Zmluvné strany sú povinné zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú 

uvedené v tejto zmluve a/alebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a/alebo ktoré im 
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boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa 

oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, s údajmi 

ktoré podliehajú ochrane podľa zákona o ochrane osobných údajov, s údajmi z 

informačného systému objednávateľa a predzmluvnými rokovaniami s ňou súvisiacimi, 

s výnimkou nasledujúcich prípadov: 

a) ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe 

všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej 

postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon 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, 

b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 

mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň podpisu 

zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto zmluvy získať z 

bežne dostupných informačných prostriedkov, 

c) informácie, ktoré sa stanú po podpise zmluvy verejne známymi, alebo ktoré možno 

po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov, 

d) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane 

právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou 

profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej zmluvnej strane 

zaviazali povinnosťou mlčanlivosti, 

e) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, 

ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom, 

f) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. 

 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení 

povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení 

dozvedeli. Povinnosť mlčanlivosti nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto zmluvy. 

 

 

Čl. X 

Skončenie zmluvy 

 

1. Zmluva môže skončiť: 

a)  uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, 

b)  písomnou dohodou zmluvných strán, 

c)  výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 

d)  odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

 

2. Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 

strán i bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na 3 mesačnej výpovednej 

lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

3. Objednávateľ má právo zmluvu vypovedať do štrnástich (14) dní odo dňa oznámenia o 

zmenách poskytovaných produktov  a služieb podľa čl. VI bod 2 zmluvy. V takomto 

prípade zmluva zaniká dňom doručenia písomnej výpovede  poskytovateľovi. 

 

4. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť: 

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy poskytovateľom; za  podstatné 

porušenie zmluvy sa považuje 

- výskyt právnych vád na predmete zmluvy, 
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- ak poskytovateľ nebude poskytovať predmet zmluvy v dohodnutom termíne, 

kvalite a rozsahu, 

 

b) v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zmluvná strana nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá, 

 

c) v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností poskytovateľom, ktoré 

vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne záväzných 

právnych predpisov; za opakované sa považuje preukázateľné porušenie dvakrát a 

viackrát. 

 

5. Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s 

úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní odo 

dňa jej doručenia objednávateľovi; skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie na 

neplnenie platobných povinností objednávateľa a na možnosť ukončenia tejto zmluvy 

odstúpením. 

 

6. Odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy do 31. októbra 2023. 

 

2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v platnom znení. Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, 

že táto zmluva, vrátane  jej príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „CRZ“).    

 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom 1. novembra 2020 po jej zverejnení v CRZ, alebo 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ, ak sa zmluva zverejní po 1. novembri  

2020. 

 

4. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, len v prípade, ak nebudú v rozpore s ustanovením 

§ 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

5. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie 

akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, 

reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré 

sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne 

oznámiť objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov poskytovateľa podal proti nemu návrh 

na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do 

likvidácie a jej ukončenie. 

 

6. Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo 

zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhradu škody vzniknutej 

porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto 
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zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj 

po ukončení zmluvy, napr. dôvernosť informácií a mlčanlivosť. 

 

7. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 

8. Poskytovateľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany ani inak neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v 

jej časti inému subjektu a nepostúpi časť alebo celkovú výšku svojich pohľadávok na 

tretiu osobu. 

 

9. Každé ustanovenie tejto zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, aby bolo 

účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré 

ustanovenie tejto zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo 

neplatné, nebude tým dotknutá platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení tejto 

zmluvy, ktoré budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade 

takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, 

aby sa dohodli na zmenách resp. dodatkoch k tejto zmluve, ktoré sú potrebné na 

naplnenie účelu zmluvy, potrebných v súvislosti s predmetnou nevymožiteľnosťou 

alebo neplatnosťou.  

 

10. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť 

rokovaním o možnej dohode. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, 

budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu. 

 

11. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy: 

 Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy 

 Príloha č. 2 – Cenová kalkulácia 

 

12. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú 

stranu. 

 

13. Zmluvné strany tejto zmluvy po jej prečítaní vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom 

a prílohami, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy. Táto zmluva bola uzavretá podľa 

skutočnej a slobodnej vôle zmluvných strán. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa     V Bratislave, dňa  

 

Za Objednávateľa:     Za Poskytovateľa:    

   

 

 

 

………………………………......     …………………………………. 

        Ing. Juraj Káčer                Ing. Ivan Vozár 

       generálny riaditeľ          obchodný riaditeľ  

      Sociálnej poisťovne            S-EPI, s. r. o.           
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Príloha č. 1 k zmluve č. 76283-4/2020-BA  

 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY 

 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie užívateľských práv a on-line prístupov pre súčasných 

300 užívateľov k právnemu informačnému systému, t.j. k právnym a ekonomickým 

informáciám, právnym predpisom,  judikatúre, komentárom, dôvodovým správam, 

vzorom zmlúv a právnych podaní, príkladom z praxe, odborným článkom z oblasti 

práva a ekonomiky, Obchodnému vestníku, Finančnému spravodajstvu, Zbierkam 

zákonov ČR a predpisom EÚ (ďalej len právny informačný systém“) vrátane práva 

používať právny informačný systém a jeho aktualizácie a umožniť garantovaný a rýchly 

prístup právnym informáciám elektronickou formou, cez používateľské rozhranie 

prostredníctvom internetového prístupu, v rozsahu 24 hodín denne. Právny informačný 

systém obsahuje najmä: 

 

a) Právne predpisy od roku 1945 publikované a registrované v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky, zásadné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov 

Českej republiky a predpisy EÚ; 

 

b) Finančný spravodajca alebo jeho ekvivalent, ktorý obsahuje súbor usmernení, 

pokynov, oznámení a vzorov tlačív Ministerstva financií Slovenskej republiky 

vrátane archívu; 

 

c) Obchodný vestník vrátane historických údajov so zabezpečením užívateľského 

sledovania oznámení o spravovaných subjektoch na dennej báze. Obchodný 

vestník musí  obsahovať najmä: 

- denne aktuálne informácie o  subjektoch podľa záznamov zverejnených 

v Obchodnom vestníku vrátane historických údajov, 

- možnosť vyhľadávania subjektov musí byť prispôsobená tak, aby umožňovala 

selekciu údajov, to právnických osôb podľa obchodného mena a  IČO, 

a fyzických osôb podľa mena a priezviska, alebo pomocou nastaviteľných 

kritérií, ako aj časových údajov, a to aj hromadne, nie len jednotlivo, 

- údaje v aplikácii o likvidáciách, oddlženiach, konkurzoch a reštrukturalizáciách 

a pod., ktoré musia byť aktualizované na dennej báze a aktualizácia musí byť 

zaznamenaná v aplikácii najneskôr nasledujúci deň po zverejnení zápisu 

v Obchodnom vestníku, 

- možnosť prehliadania a exportu zobrazených zverejnených dát, ako aj 

vytvorených jednotlivých ako aj hromadných zostáv do formátu Excel, PDF, 

- možnosť hromadného importovania IČO viacerých monitorovaných subjektov 

a zobrazenie prehľadu udalostí v časovom slede pre všetky monitorované 

subjekty, 

- možnosť nastavenia monitoringu zvolených subjektov tak, aby monitoring 

zabezpečoval automatické generovanie vytvorených zostáv s aktualizáciou 

stavu, zmeny a doplnení ďalšieho zápisu a zaslaním notifikácie 

s hypertextovým prepojením, na zadanú emailovú adresu; 

 

d) Judikatúra - vybraná slovenská a česká judikatúra a judikatúra ESD;     
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e) Komentáre, dôvodové správy a články - odborné komentáre, resp. výklady k 

významným právnym predpisom Slovenskej republiky a Českej republiky, 

dôvodové správy a odborné články z oblasti práva a ekonomiky;   

 

f) Vzory a príklady z praxe - vzory zmlúv a právnych podaní z rôznych odborov 

práva, prípadne názory a odpovede odborníkov na otázky týkajúce sa právnych 

vzťahov a odpovede odborníkov na najčastejšie problémy z praxe, týkajúce sa 

právnych vzťahov, príklady z praxe so stručným komentárom prepojeným 

aktívnym odkazom na Zbierku zákonov SR. 

 

2. V rámci on- line prístupu k právnemu informačnému systému: 

 

- sa vyžaduje zabezpečenie užívateľských práv a on-line prístupov k právnemu 

informačnému systému v počte 300 súčasných plnohodnotných prístupov pre 

užívateľov, v rozsahu 24 hodín denne prihlásením cez internetové rozhranie vo 

forme prístupových kódov a práva užívať právny informačný systém na 

neobmedzenom počte pracovných staníc, 

 

- sa vyžaduje zabezpečenie dennej aktuálnosti databáz, napr. dáta tlačených 

periodík (napr. Zbierka zákonov SR) a ich aktualizovanie v deň uverejnenia 

príslušnej aktualizácie v tlačenom periodiku, 

 

- sa v právnych predpisoch vyžaduje súbežné zobrazenie zmien ustanovení v 

jednotlivých  časových obdobiach (celá história aj s odkazmi na novely), ktoré sa 

dajú ďalším kliknutím zobraziť, 

 

- všetky informácie musia byť štruktúrované tak, aby užívateľ mohol kedykoľvek 

vyhľadať akúkoľvek informáciu na základe ním vybraných kritérií, 

 

- informácie musia byť navzájom prepojené aktívnymi linkami tak, aby sa užívateľ 

mohol pohybovať po celej databáze právnych a ekonomických informácií 

v užívateľskom prostredí bez zložitých vyhľadávačov, bez prepínaní medzi 

stránkami a pod., 

 

- informácie musia byť garantované a obsahovo totožné s ich tlačovou podobou, 

 

- informácie musia byť prístupné prostredníctvom internetu kedykoľvek 

a kdekoľvek, 

 

- sa vyžaduje garantovaný a rýchly prístup k právnym informáciám elektronickou 

formou, cez používateľské rozhranie prostredníctvom internetového prístupu, v 

rozsahu 24 hodín denne počas platnosti   a účinnosti zmluvy, 

 

- sa vyžaduje užívateľský komfort a to vytvorenie rekonštruovaných znení, 

fulltextové vyhľadávanie, možnosť zobrazenia komentára, tlač a export, možnosť 

hľadania informácie na základe rýchleho a variabilne nastaveného vyhľadávača 

pričom kritériom vyhľadávania je akákoľvek časť informácie, 

 

- sa vyžaduje v rámci monitoringu možnosť využívať upozornenia na vybrané 

doplnené dokumenty v systéme formou e-mailových správ, 
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- sa vyžaduje v rámci notifikácie e-mailová (alebo aj alternatívna) informácia 

o vydaní nových dokumentov v danom produkte s aktívnymi odkazmi na portál,  

t. j. bez nutnosti zložitého vyhľadávania nových informácií, 

 

- sa vyžaduje možnosť zriaďovať osobný profil užívateľa podľa vlastného výberu 

opakovane používaných dokumentov, uložení odkazu na zvolený dokument alebo 

vyplnený vyhľadávací formulár, 

 

- sa vyžaduje technická podpora, a to: 

o vzájomná prepojenosť všetkých informácií, 

o každá vyhľadaná informácia „odkáže“ k ďalším súvisiacim informáciám, 

o presné a rýchle vyhľadávanie informácií pomocou ľubovoľných pojmov vo 

všetkých textoch predpisov, 

o vyhľadávanie s množstvom upresňujúcich kritérií a následným filtrom 

vyhľadaných informácií, 

o neobmedzená práca s textom; možnosť označiť, exportovať, tlačiť a editovať 

texty, 

o prevádzkovanie na celej škále počítačových systémov od najväčších serverov 

na báze UNIX alebo Windows až po bežné osobné počítače s operačným 

systémom WINDOWS, 

o prevádzkovanie minimálne na internetových prehliadačoch Microsoft IE 11 

a EDGE Chromium. 

 

- sa vyžaduje v rámci bezplatného servisu možnosť využívať poskytovanie 

konzultácií a technickej pomoci v prípade nejasností týkajúcich sa práce so 

systémom právnych informácií a pri technických problémoch a možnosť využívať 

poskytovanie konzultácií a odbornej pomoci v prípade nejasností z oblasti 

právnych a ekonomických informácií prostredníctvom bezplatného telefonického 

alebo emailového poradenstva s osobným operátorom, resp. odborným poradcom, 

 

- sa vyžaduje zabezpečiť bezplatné školenie zamestnancov objednávateľa v rozsahu 

4 hodín na základe osobitnej požiadavky.  
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Príloha č. 2 k zmluve č. 76283-4/2020-BA 

 

 

 

 

CENOVÁ KALKULÁCIA 

 

 

 

 

 

 
 

Poskytnutie 300 súčasných užívacích práv 

k právnemu informačnému systému   

 

 

Cena v EUR 

bez DPH 

 

DPH - 20 % 

 

Cena  v EUR     

s DPH 

 

Obdobie od 1.11.2020 do 31.10.2021 

 

 

19 200,00 

 

3 840,00 

 

23 040,00 

 

Obdobie od 1.11.2021 do 31.10.2022 

 

 

19 200,00 

 

3 840,00 

 

23 040,00 

 

Obdobie od 1.11.2022 do 31.10.2023 

 

 

19 200,00 

 

3 840,00 

 

23 040,00 

 

Celková cena za predmet zmluvy 

 

 

57 600,00 

 

11 520,00 

 

69 120,00 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave  dňa  

 

 

................................................  

Ing. Ivan Vozár    

       obchodný riaditeľ 

         S-EPI, s. r. o. 

 
. 

 

 


