Zmluva o poskytovaní právnych služieb
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník") a podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o advokácii“)
(ďalej len „zmluva“)
medzi
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Osoba oprávnená konať
v zmluvných veciach:
E-mail:

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a
výstavby Slovenskej republiky
Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
Ing. Martin Janáček, generálny tajomník služobného úradu,
poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky
v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky
30416094
2020799209
Štátna pokladnica
SK71 8180 0000 0070 0011 7681
SPSRSKBA
Mag. (FH) Radúz Dula, generálny riaditeľ SCR
raduz.dula@mindop.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Osoba oprávnená konať
v zmluvných veciach:
E-mail:
Zapísaný v:

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
JUDr. Ján Azud, konateľ
36 863 360
2022827620
Unicredit Bank
SK68 1111 0000 0000 5054 2000
UNCRSKBX

obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro vložka
č. 58431/B

(ďalej len „Poskytovateľ“)
(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej len „zmluvné strany“)
uzatvárajú Zmluvu za týchto zmluvných podmienok:

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy po dobu jej trvania poskytovať pre
Objednávateľa na jeho účet a v súlade s jeho požiadavkami:
a)
právne poradenstvo v súvislosti s posúdením, či zámer Objednávateľa predstavuje štátnu
pomoc v oblasti cestovného ruchu (ďalej len „štátna pomoc“) podľa čl. 107 zmluvy o
fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“);
b)
právne poradenstvo, v prípade, že pôjde o štátnu pomoc, v súvislosti s posúdením, či táto
štátna pomoc spadá pod niektorú výnimku z notifikačnej povinnosti alebo, či musí byť
notifikovaná Európskej komisii (ďalej len „Komisia“);
c)
konzultácie s Komisiou a príslušným národným orgánom (koordinátorom pomoci) k
potvrdeniu aplikovateľnosti prípadnej výnimky z notifikačnej povinnosti alebo iným
otázkam súvisiacim so štátnou pomocou;
d)
právne poradenstvo v súvislosti s prípravou schém štátnej pomoci a/alebo schém minimálnej
pomoci;
e)
zastupovanie pred Komisiou, príslušným národným orgánom (koordinátorom pomoci) alebo
inými orgánmi a tretími osobami v súvislosti s notifikáciou schém štátnej pomoci a/alebo
schém minimálnej pomoci a/alebo individuálnej štátnej pomoci,
(ďalej ako „právne služby“ a/alebo „predmet zmluvy“).
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté právne služby dohodnutú
odmenu.
Článok II.
Práva a povinnosti Poskytovateľa
1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) poskytovať právne služby na maximálnej profesionálnej úrovni a s odbornou
starostlivosťou,
b) chrániť záujmy Objednávateľa v súlade s platnými právnymi predpismi a s využitím všetkých
legálnych prostriedkov,
c) riadiť sa pri plnení predmetu zmluvy pokynmi a požiadavkami Objednávateľa a v súlade
s jeho záujmami, pokiaľ sú mu známe,
d) oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil v súvislosti s poskytovaním právnych
služieb, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa, pričom od pokynov
Objednávateľa, ktoré boli Poskytovateľovi oznámené v súvislosti s poskytovaním právnych
služieb, sa môže Poskytovateľ odchýliť len ak to Objednávateľ výslovne v konkrétnom
prípade nezakáže a zároveň je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a
Poskytovateľ nemôže včas získať jeho súhlas.
2. Všetky údaje poskytnuté Objednávateľom v súvislosti s vybavovaním jeho právnych vecí
Poskytovateľ zachová v tajnosti, pričom sa zaväzuje, že nebude poskytovať ďalej informácie o
veciach svojho Objednávateľa okrem prípadov, kedy využitie týchto informácií bude
nevyhnutné, alebo užitočné za účelom dosiahnutia úspechu vo veci.
3. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu na veciach prevzatých od Objednávateľa a
na veciach prevzatých pri poskytovaní právnych služieb od tretích osôb v mene Objednávateľa,
ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

4. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti
s poskytovaním právnych služieb podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zbaví svojej
zodpovednosti, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktorú
možno od neho spravodlivo požadovať.
5. Poskytovateľ má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, ak sú splnené
podmienky podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“).
Nesplnenie tejto povinnosti môže mať za následok odstúpenie od zmluvy zo strany
Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný byť počas celého trvania zmluvy zapísaný v registri
partnerov verejného sektora a dodržiavať povinnosti podľa Zákona o RPVS a prostredníctvom
oprávnenej osoby overovať identifikáciu konečných užívateľov výhod.
Článok III.
Práva a povinnosti Objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť Poskytovateľovi na jeho požiadanie, alebo aj z vlastnej iniciatívy, ak to považuje
za potrebné, v dostatočnom časovom predstihu všetky informácie a podklady nevyhnutné na
plnenie predmetu zmluvy,
b) oznámiť Poskytovateľovi svoje pokyny a požiadavky v dostatočnom predstihu a forme,
c) ak je na účel zabezpečenia účasti Poskytovateľa na rokovaní, či inom stretnutí, na ktorom sa
má na pokyn Objednávateľa v súvislosti s Predmetom zmluvy zúčastniť, potrebné vykonať
akýkoľvek úkon zo strany Objednávateľa smerom k tretím osobám, takýto úkon vykonať
a zabezpečiť jeho vykonanie,
d) poskytnúť Poskytovateľovi inú súčinnosť potrebnú pre naplnenie predmetu zmluvy.
Článok IV.
Spôsob poskytovania právnych služieb
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa jej účinnosti,
alebo vyčerpaním maximálneho finančného limitu podľa čl. V ods. 3 zmluvy, podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr.
2. Plnenie predmetu zmluvy bude prebiehať na základe písomných objednávok vystavených
Objednávateľom, v ktorých bude uvedený čas, miesto a rozsah požadovaných právnych služieb,
výstupov a/alebo iných plnení podľa článku I. odsek 1. zmluvy (ďalej len „objednávka“).
3. Objednávateľ zašle Poskytovateľovi požiadavku, v ktorej vyšpecifikuje čas, miesto
a predpokladaný rozsah požadovaných právnych služieb. Poskytovateľ po doručení požiadavky
má právo zvolať pracovné stretnutie, ktorého predmetom budú odborné právne konzultácie s
určenými zamestnancami Objednávateľa, ktorí poskytnú bližšie relevantné informácie potrebné
pre posúdenie právnej situácie. Pracovné stretnutia budú dohodnuté vopred telefonicky alebo
emailom a musia sa uskutočniť do 3 (troch) pracovných dní od doručenia požiadavky.
4. Poskytovateľ je povinný do 3 (troch) pracovných dní od doručenia požiadavky podľa odseku 3
tohto článku zmluvy alebo do 2 (dvoch) pracovných dní od pracovného stretnutia podľa ods. 3
tohto článku zmluvy, ak sa uskutočnilo, predložiť Objednávateľovi predpokladanú hodnotu
požadovaných právnych služieb, ktorá musí zodpovedať hospodárnej, účelnej a efektívnej
právnej pomoci v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

5. Na základe Poskytovateľom predloženej predpokladanej hodnoty požadovaných právnych
služieb podľa odseku 4. tohto článku zmluvy vystaví Objednávateľ objednávku podľa odseku 2.
tohto článku zmluvy.
6. Právne služby sa budú poskytovať Objednávateľovi v priestoroch Poskytovateľa, alebo
Objednávateľa, alebo na mieste určenom v objednávke podľa ods. 1 tohto článku zmluvy.
Článok V.
Odmena Poskytovateľa
1.

Odmena za plnenie podľa zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade so zákonom
NR SR 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 NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších právnych predpisov.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľovi má nárok na hodinovú odmenu vo výške 75 eur
bez DPH (slovom sedemdesiatpäť eur bez DPH), čo je 90 eur s DPH (slovom deväťdesiat eur s
DPH) za každú celú (ukončenú) hodinu poskytnutej právnej služby. Hodinová odmena je jednotná
za poskytnutie akejkoľvek právnej služby podľa článku I. odsek 1. tejto zmluvy.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna odmena za poskytnuté právne služby podľa tejto
zmluvy nesmie presiahnuť sumu 150.000 eur bez DPH (slovom stopäťdesiattisíc eur bez DPH),
čo je 180.000 eur s DPH (slovom stoosemdesiattisíc eur s DPH), pričom celkový rozsah
poskytnutých právnych služieb vyjadrených v počte osobohodín nesmie presiahnuť 2 000
(slovom dvetisíc) osobohodín.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že odmena podľa odseku 2 tohto článku zahŕňa aj odplatu za všetky a
akékoľvek interné a externé náklady alebo výdavky Poskytovateľa, ktorému vznikli pri plnení
tejto zmluvy, a to najmä poštovné, telekomunikačné, cestovné, náklady na fotokópie zo spisov,
kancelárske náklady (ďalej len „odmena“).

5.

Nárok na odmenu vzniká Poskytovateľovi len za riadne poskytnuté a Objednávateľom prevzaté
právne služby podľa písomnej objednávky, ktoré budú protokolárne prevzaté Objednávateľom.

6.

Právo na zaplatenie odmeny za poskytnuté právne služby vznikne Poskytovateľovi podpísaním
preberacieho protokolu, ktorý musí obsahovať zoznam poskytnutých právnych služieb. Preberací
protokol musí byť podpísaný osobou oprávnenou na obchodné a vecné rokovania za
Objednávateľa aj Poskytovateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť faktúry.

7.

Splatnosť odmeny je do 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

8.

Faktúra musí mať všetky náležitosti stanovené príslušnými platnými a účinnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti,
resp. budú v nej uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, je Objednávateľ oprávnený túto faktúru
bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi. Po doručení opravenej alebo novej faktúry plynie nová 30
(tridsať) dňová lehota splatnosti.
Článok VI.
Mlčanlivosť a ochrana údajov

1.

Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany pre splnenie predmetu zmluvy navzájom poskytli
počas predzmluvných rokovaní, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe
môže zmluvná strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany, pričom

za tretie osoby sa nepovažujú subdodávatelia Poskytovateľa. Uvedené informácie sa zaväzuje
chrániť ako vlastné, využívať ich len v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, nezneužívať a
nesprístupniť ich tretím osobám. Dôverné informácie nemôžu byť sprístupnené tretej osobe bez
výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany ak zmluva
neustanovuje inak alebo ak zo zmluvy nevyplýva inak. Za dôverné informácie sa na účely zmluvy
pokladajú aj všetky informácie, údaje alebo iné skutočnosti, o ktorých sa zmluvná strana
dozvedela na základe a/alebo v spojení so zmluvou (ďalej len „Dôverné informácie“).
2.

Poskytovateľ týmto berie na vedomie, že v priebehu plnenia svojich povinností vyplývajúcich z
tejto zmluvy sa môže oboznamovať s Dôvernými informáciami, a to najmä s finančnými údajmi
a osobnými údajmi súkromných fyzických osôb a zamestnancov Objednávateľa.

3.

Pre potreby tohto článku sa za Dôverné informácie okrem iného považujú informácie, ktoré
súvisia s činnosťou zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana priamo alebo nepriamo získa v
písomnej, ústnej, elektronickej alebo inej forme, a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú označené
ako tajné alebo dôverné.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že majú zavedenú štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva
v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania
osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a
rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Zmluvné strany
spracúvajú osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

5.

Povinnosti stanovené v tomto článku zmluvy sa nevzťahujú na Dôverné informácie:
na sprístupnenie ktorých udelila druhá zmluvná strana predchádzajúci písomný súhlas,
boli zverejnené pred uzavretím tejto zmluvy,
Dôverná informácia sa stala všeobecne známa, je verejne dostupná bez akéhokoľvek pričinenia
ktorejkoľvek zo zmluvných strán,
sprístupnenie ktorých môže byť vyžadované podľa právnych predpisov alebo príslušným
súdom, a to v rozsahu vyžadovanom právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) a legislatívy týkajúcej sa ochrany pred
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu, platných
účtovných predpisov alebo príkazu vecne a miestne príslušného súdu, platných burzových
predpisov alebo obdobných predpisov,
sprístupnenie ktorých môže byť vyžadované dozornými orgánmi, pridruženými spoločnosťami,
ručiteľmi alebo audítormi Poskytovateľa,
zverejnenie informácií v rozsahu výslovne povolenom touto zmluvou alebo
sprístupnenie Dôverných informácií je potrebné pre príslušný súd.

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.

6.

Článok VII.
Zánik zmluvy
1.
a)
b)
c)
d)

Zmluva zaniká:
uplynutím doby podľa čl. IV. ods. 1 zmluvy,
písomnou dohodou zmluvných strán,
písomným odstúpením od zmluvy,
písomnou výpoveďou.

2.

Dohoda podľa ods. 1 písm. b) tohto článku zmluvy musí byť uzatvorená písomne, podpísaná
oboma zmluvnými stranami a musí obsahovať dohovor o vzájomnom vyrovnaní
nevysporiadaných pohľadávok a záväzkov vzniknutých v súvislosti so zmluvou, inak je neplatná.

3.

Objednávateľ a Poskytovateľ majú právo vypovedať túto zmluvu písomnou výpoveďou s dvoj (2)
mesačnou výpovednou lehotou, adresovanou druhej zmluvnej strane, a to aj bez udania dôvodu.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede a končí uplynutím posledného dňa druhého (2.) nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

4.

Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy, len ak nastanú nasledovné okolnosti:
a)
ak Objednávateľ bezdôvodne neuhradí Poskytovateľovi oprávnene odmenu najmenej v dvoch
(2) prípadoch, počas ktorýchkoľvek šiestich (6) po sebe nasledujúcich mesiacov napriek tomu,
že bol o to písomne požiadaný a Poskytovateľ preukáže, že poskytol právne služby v súlade
s touto zmluvou a
b)
ak by došlo pokračovaním poskytovania právnych služieb podľa tejto zmluvy k
preukázateľnému porušeniu etických alebo profesijných povinností, ktoré Poskytovateľ musí
dodržiavať.

5.

Odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností je prípustné, ak to umožňuje táto
zmluva alebo právne predpisy Slovenskej republiky.

6.

Za podstatné porušenie povinností, pre ktoré je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, sa
považuje:
a)
ak súd právoplatne uzná ktoréhokoľvek z členov štatutárneho orgánu Poskytovateľa, z
členov tímu Poskytovateľa alebo zamestnancov Poskytovateľa za vinných z trestného činu
bezprostredne súvisiaceho s predmetom zmluvy a/alebo plnením zmluvy,
b)
Poskytovateľ poskytne ktorúkoľvek právnu službu neodborne, pričom toto pochybenie
neodstráni ani v primeranej dodatočnej lehote určenej Objednávateľom,
c)
opakované neposkytnutie informácií na žiadosť Objednávateľa o priebehu poskytovania
právnej služby,
d)
podstatné omeškanie v poskytovaní právnej služby zavinené Poskytovateľom,
e)
akékoľvek iné porušenie povinností Poskytovateľa podľa tejto zmluvy, ktoré nebude
odstránené ani v dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom, ktorá nesmie byť kratšia
ako sedem (7) pracovných dní po doručení písomného upozornenia Poskytovateľovi od
Objednávateľa o takomto porušení povinnosti a o požadovanej náprave,
f)
vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie voči Poskytovateľovi.
Článok VIII.
Subdodávatelia

1.

Poskytovateľ je oprávnený písomne poveriť subdodávateľa, aby zabezpečil poskytovanie časti
právnych služieb. V prípade, ak budú právne služby poskytované subdodávateľmi, títo podliehajú
schváleniu Objednávateľom vopred. V prípade, ak bude mať počas plnenia zmluvy Poskytovateľ
poskytovať časť právnych služieb prostredníctvom subdodávateľov, je povinný rešpektovať
nasledujúce pravidlá:
a)

v prípade, ak sú splnené podmienky podľa § 2 Zákona o RPVS, subdodávateľ má
povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto
povinnosti alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora môže mať
za následok odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa. Subdodávateľ je povinný
byť počas celého trvania zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora,

b)

dodržiavať povinnosti podľa Zákona o RPVS a prostredníctvom oprávnenej osoby
overovať identifikáciu konečných užívateľov výhod.
Každý Subdodávateľ musí byť schopný poskytnúť príslušnú časť služieb v rovnakej
kvalite ako Poskytovateľ. Identifikáciu subdodávateľa spolu s čestným vyhlásením
Poskytovateľa, že tento Subdodávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie služieb podľa
tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov (najmä Zákon o advokácii), musí
Poskytovateľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím
plánovaného poskytovania služieb prostredníctvom subdodávky, pokiaľ túto lehotu
Objednávateľ neurčí inak. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na poskytovaní
služieb subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v zmluve.

2.

Zmena subdodávateľa môže byť uskutočnená len s predchádzajúcim písomným súhlasom
Objednávateľa. V prípade, že dôjde k zmene subdodávateľa bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Objednávateľa, alebo ak subdodávateľ nesplní podmienku uvedenú v tejto zmluve, alebo
ak dôjde k jeho výmazu z registra partnerov verejného sektora, bude sa to považovať za podstatné
porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

3.

V prípade, ak Poskytovateľ využije v súvislosti s plnením predmetu zmluvy subdodávateľov, je
povinný zabezpečiť splnenie povinností subdodávateľov vyplývajúcich zo Zákona o RPVS, a to
počas celého trvania tejto zmluvy. Zabezpečením sa rozumie najmä povinnosť Poskytovateľa
informovať subdodávateľa o povinnosti zápisu v registri partnerov verejného sektora. V prípade
nesplnenia tejto povinnosti Poskytovateľom má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
Článok IX.
Komunikácia

1.

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, oznámenia a ostatná korešpondencia podľa tejto zmluvy
sa zasiela na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Oznámenia a ostatná korešpondencia sa
doručuje osobne, formou doporučenej zásielky, alebo inými prenosovými prostriedkami
(zahŕňajúc emaily), ktoré umožňujú potvrdiť, že zásielka bola adresátovi doručená. Faktúry sa
doručujú poštou, kuriérom alebo osobne.

2.

Zmluvná strana môže kedykoľvek zmeniť údaje v adrese pre doručovanie prostredníctvom
písomného oznámenia zaslaného druhej zmluvnej strane.

3.

Ak Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi dokumentáciu v elektronickej forme, prenos sa
realizuje prostredníctvom e-mailu, resp. iným spôsobom, na ktorom sa zmluvné strany priebežne
dohodnú.

4.

Všetka dokumentácia, ktorá sa týka poskytnutých právnych služieb, musí byť predložená
Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa v slovenskom jazyku.

5.

Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje aj deň:
a)
v ktorom ju táto zmluvná strana odmietla prijať,
b)
ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
c)
v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že “adresát sa odsťahoval”,
“adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená
nedoručiteľnosť zásielky.

Článok X.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR
podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

2.

Práva a povinnosti výslovne neupravené zmluvou sa budú riadiť príslušnými platnými a
účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.

Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. 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 účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia.

4.

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.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v piatich (5) origináloch, Objednávateľ dostane
štyri (4) originály a Poskytovateľ jeden (1) originál.

6.

Túto zmluvu možno meniť len na základe písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných
obidvomi zmluvnými stranami.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu,
bez časového tlaku alebo jednostranne za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek
psychického alebo fyzického nátlaku, na znak čoho ju podpísali/podpisujú.

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

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

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

Ing. Martin Janáček

JUDr. Ján Azud

generálny tajomník služobného úradu

konateľ

