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ZMLUVA  

o poskytovaní služieb public relations (PR) a komunikačných služieb 
 

uzavretá podľa §  269 ods. 2 Obchodného zákonníka  č.  513/1991 Zb. v znení  neskorších predpisov  

 
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

Sídlo: Štefánikova 15,  811 05 Bratislava 

Bankové spojenie: 

Č. účtu: 

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

SK52 8180 0000 0070 0055 7142 

IČO: 50 349 287 

DIČ: 

IČ DPH: 

2120287004 

nie je platcom DPH 

Zastúpený: Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 
 
a 
 
 

1.2. Poskytovateľ: DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. 

Sídlo: Rajská 7, 811 08 Bratislava – Staré Mesto 

Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I   

Číslo zápisu v registri: Oddiel: Sro, vložka č.: 24711/B 

Bankové spojenie: 

Č. účtu: 

VÚB banka, a.s. 

2144852551/0200 

IČO: 35 818 174 

DIČ: 2020284739 

IČ DPH: SK 2020284739 

Zastúpený: Mgr. Karol Wolf, konateľ 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

 
PREAMBULA 

 

Východiskovým podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je opis predmetu zákazky, ktorý bol súčasťou 
dokumentácie k postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky s názvom „Poskytovanie služieb 
public relation (PR) a komunikačných služieb“ a ponuka poskytovateľa, ktorú ako víťaznú vybral objednávateľ 
v rámci zadávania tejto zákazky.  
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I. 

Definície pojmov 
 

1.1. Okrem pojmov definovaných kdekoľvek v tejto zmluve majú pojmy v tejto zmluve význam, aký je im 
priradený v tomto odseku nižšie:  

(i) „dôverné informácie“ znamenajú všetky informácie, o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v rámci 
ich zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, a ktoré sú označené ako dôverné alebo sú na 
základe iných okolností rozpoznateľné ako obchodné alebo podnikateľské tajomstvo zmluvnej 
strany sprístupnené druhej strane; 

(ii) „Obchodný zákonník“ je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; 

(iii) „zákon o verejnom obstarávaní“ je zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  

(iv) „odmena“ je zmluvná cena uvedená v článku VI. zmluvy; 

(v) „predmet zmluvy“ je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby a vykonať všetky 
ďalšie činnosti špecifikované v tejto zmluve a záväzok objednávateľa uvedené prijať a zaplatiť mu 
za to odmenu; 

(vi) „Digital Assembly 2016“ je konferencia, ktorá je organizovaná každý rok predsedníckou krajinou 
EÚ. Cieľom konferencie Digital Assembly 2016 je prezentácia a diskusia hlavných tém, rozvojových 
stratégií, regulačného rámca a implementačných opatrení v rámci politiky digitálnej spoločnosti 
a jednotného digitálneho trhu. 

(vii) „podujatie“ je konferencia Digital Assembly 2016. 

1.2 Okrem definovaných pojmov uvedených v odseku 1 tohto článku, ak je inde v tejto zmluve použitý 
definovaný pojem, bude mať takýto pojem v tejto zmluve význam, ktorý mu je priradený v príslušnom 
odseku príslušného článku, kde je definovaný, s výnimkou prípadu, ak je z definície takéhoto pojmu 
zrejmé, že jeho význam platí len pre príslušný odsek alebo článok alebo len pre niektoré odseky alebo 
články. 

 
 

II. 
PREDMET A CIEĽ ZMLUVY 

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby public relation (PR), komunikačné a 
konzultačné služby (ďalej spolu aj ako „služby“) v oblasti politiky informačnej spoločnosti/informatizácie 
spoločnosti a digitálneho jednotného trhu v súvislosti s konferenciou Digital Assembly 2016, ako aj 
zabezpečiť koordináciu poskytovaných služieb podľa bodu 2.2 tohto článku. Cieľ zmluvy sa považuje za 
naplnený v prípade, ak poskytovateľ poskytne objednávateľovi služby podľa tejto zmluvy tak, aby bol 
v časti poskytovaných služieb zabezpečený plynulý a ničím nerušený priebeh konferencie Digital 
Assembly 2016 na úrovni zodpovedajúcej charakteru a dôležitosti tohto podujatia. 

 
2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby v nasledovnom rozsahu: 

a) Pripraviť návrh komunikačného plánu, ktorý bude zahŕňať identifikáciu cieľov, cieľových skupín 

pre externú komunikáciu, ako aj internú komunikáciu objednávateľa a identifikáciu komunikačných 

nástrojov/komunikačných kanálov. 

b) Organizovať a zabezpečiť priebeh 1 tlačovej konferencie a 2 tlačových brífingov, vrátane 

organizačného zabezpečenia tlačového centra pre novinárov, koordinácie prípravy podkladov pre 

tlačovú konferenciu a zabezpečenia tlmočenia z anglického jazyka do slovenského jazyka a zo 

slovenského jazyka do anglického jazyka počas tlačovej konferencie. 

c) Pripraviť a zabezpečiť publikáciu 4 tlačových správ v období pred podujatím a v období počas 

podujatia, resp. bezprostredne po podujatí.  
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d) Pripraviť a zabezpečiť 20 relevantných výstupov v médiách s celoslovenskou pôsobnosťou v 

min. 2 tlačových agentúrach, 2 televíziách, 1 rádiu, 3 printoch a 10 webových portáloch. 

e) Zabezpečiť fotoservis, ktorý zahŕňa služby fotografa v rozsahu 3 osobodní počas podujatia, 

vrátane spoločenského večera a vytvorenie fotogalérie s min. 1000 spracovanými fotografiami. 

f) Zabezpečiť video servis, ktorý zahŕňa služby kameramana s pohyblivou kamerou v rozsahu 3 

osobodní počas podujatia, vrátane spoločenského večera, vytvorenie spracovaného videozáznamu z 

podujatia (vrátane dramaturgie), vytvorenie krátkej videoreportáže z podujatia na reprezentatívne účely 

v trvaní 2-5 min. (vrátane dramaturgie) a vytvorenie troch spracovaných videonahrávok z tlačovej 

konferencie a brífingov. 

g) Vykonať mediálny servis, monitoring a vyhodnotenie medializácie a komunikačných aktivít. 

h) Pripraviť a realizovať ďalšie komunikačné aktivity okrem tých, ktoré sú uvedené v písmenách a) 

až g), a to podľa pokynov objednávateľa a podľa aktuálnej potreby, v časovom rozmedzí júl – október 

2016 v celkovom objeme 80 človekohodín.  

 

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob a čas poskytovania služieb, najmä tlačovej konferencie, tlačových 

brífingov, tlačových správ a mediálnych výstupov, môže upraviť aj komunikačný plán, ktorý v takom 

prípade predstavuje pre poskytovateľa záväzný pokyn na plnenie tejto zmluvy. 

 

2.4 Služby budú poskytované v slovenskom jazyku a anglickom jazyku podľa pokynov objednávateľa. 

 

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas poskytnuté služby prevziať a zaplatiť za ne odmenu podľa článku 

VI. tejto zmluvy. 

 
 

III. 
ČAS A MIESTO PLNENIA  

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje služby vykonávať priebežne odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 
31.10.2016. 

 
3.2 Konferencia Digital Assembly 2016 sa bude konať v Bratislave, v novej budove SND a v hoteli Sheraton 

v dňoch 28.9.2016 od 8.00 hod. až 29.9.2016 do 18.00 hod. Spoločenský večer sa uskutoční dňa 29.9. 
2016 od 18.00 do 21.00 v stane na námestí nákupného centra Eurovea. 

 
3.3 Miestom plnenia pri poskytnutí služieb bude sídlo objednávateľa, nová budova SND, hotel Sheraton, 

prípadne iné priestory podľa určenia objednávateľa. 
 
 

IV. 
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 

 
4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy pre objednávateľa riadne a včas, na vysokej 

profesionálnej úrovni, v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ a v súlade s požiadavkami 
a inštrukciami objednávateľa. Vo svojich činnostiach sa bude poskytovateľ riadiť aj medzinárodnou 
profesijnou chartou vydanou International Communications Consultancy Organisation „The ICCO 
Stockholm Charter“ (ďalej len „Štokholmská Charta”), ako je zverejnená na webovom sídle 
www.iccopr.com.  

 
4.2. Plnenie svojich záväzkov stanovených touto zmluvou je poskytovateľ povinný vykonávať podľa zmluvy 

a podľa pokynov objednávateľa, v lehote stanovenej objednávateľom a v súlade s jeho záujmami, ktoré 
poskytovateľ pozná alebo musí poznať pri vynaložení odbornej starostlivosti. 
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4.3. Poskytovateľ sa môže od pokynov objednávateľa odchýliť iba ak je to naliehavo nevyhnutné v jeho záujme 

a Poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas; Poskytovateľ je však povinný o takomto postupe 
objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať. 

 
4.4 Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov 

podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia 
účelu sledovaného touto zmluvou. 

 
4.5 Pokynmi objednávateľa nie je poskytovateľ viazaný, ak sú tieto v rozpore s platnými právnymi predpismi, 

touto zmluvou alebo etickými predpismi, vrátane Štokholmskej charty, ktorými je poskytovateľ viazaný 
alebo zásadným spôsobom odporujú záujmom objednávateľa alebo Slovenskej republiky s tým, že na 
nevhodnosť takýchto pokynov je povinný poskytovateľ objednávateľa upozorniť. 

 
4.6 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 

v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na 
informácie a skutočnosti, ktoré majú povahu povinne zverejňovaných informácií, resp. informácie 
a skutočnosti, ktoré boli už verejnosti objednávateľom sprístupnené.  

 
4.7 Poskytovateľ sa zaväzuje poučiť všetkých svojich zamestnancov, osoby v inom ako pracovnom pomere 

vykonávajúce činnosti pre poskytovateľa, ako aj tretie osoby, ktorým budú informácie o objednávateľovi 
nezverejniteľnej povahy poskytovateľom sprístupnené, o povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa bodu 
4.6 tohto článku a objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie tejto povinnosti. 
 

4.8 Ak z plnenia tejto zmluvy, najmä zo služieb fotoservisu alebo videoservisu, vznikne dielo, poskytovateľ sa 
zaväzuje vykonať všetky potrebné úkony na to, aby objednávateľ disponoval s majetkovými právami 
a inými právami k takémuto dielu, alebo ktorejkoľvek jeho časti, v rozsahu, v ktorom je to potrebné na 
nakladanie s dielom spôsobmi podľa čl. VIII bod 8.4 tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje na požiadanie 
objednávateľa preukázať objednávateľovi, že úkony podľa prvej vety boli vykonané. 

 
4.9 V prípade porušenia ustanovenia bodov 4.6., 4.7. alebo 4.8. tohto článku zmluvy, sa poskytovateľ 

zaväzuje v každom jednom prípade zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR 
(slovom: tisíc eur) do troch dní od kedy si tento nárok objednávateľ uplatní u poskytovateľa, pričom 
uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu porušením 
niektorej z týchto povinností poskytovateľa vznikne. Porušenie povinností podľa bodov 4.6. až 4.8. sa 
považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
4.10 Na poskytovanie niektorých plnení, ktoré tvoria súčasť poskytovaných plnení pre objednávateľa podľa 

tejto zmluvy, má poskytovateľ, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, právo uzatvárať 
subdodávateľské zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za tieto plnenia akoby ich poskytoval sám a je povinný 
odovzdávať objednávateľovi plnenia sám, na svoju zodpovednosť, riadne a včas. Zoznam subdodávateľov 
s ich identifikačnými údajmi v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) 
adresa trvalého pobytu alebo sídlo, resp. miesto podnikania, (iii) dátum narodenia alebo IČO, ak nebolo 
pridelené IČO, predloží poskytovateľ objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy, iný nezameniteľný 
identifikátor. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je však povinný 
objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom subdodávateľ začne plniť predmet 
zmluvy, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zmene subdodávateľa. Nový subdodávateľ musí 
spĺňať podmienky vyžadované zákonom o verejnom obstarávaní. 

 
 

V. 
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA  

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutne potrebnú na riadne plnenie si 
povinností poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, najmä zabezpečiť, aby všetky produkty, podklady, 
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materiály a informácie, ktoré poskytovateľ potrebuje pre plnenie predmetu zmluvy mu boli poskytnuté včas 
a v poskytovateľom požadovanej lehote. 

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetky informácie nevyhnutne potrebné a užitočné 
pre riadne plnenie predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy. 

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje za predmet zmluvy uskutočnený v zmysle tejto zmluvy zaplatiť poskytovateľovi 
dohodnutú odmenu, a to na základe poskytovateľom riadne vystavenej a doručenej faktúry 
objednávateľovi s dohodnutou dobou splatnosti podľa bodu 2 článku VI. tejto zmluvy. 

 
 

VI. 
ZMLUVNÁ CENA 

6.1 Cena za riadne a včasné poskytnutie služieb v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.  

 
6.2 Cena za vykonanie predmetu plnenia je 7.900,- EUR bez DPH, výška 20 % DPH je 1.580,- Eur a zmluvná 

cena vrátane DPH je 9.480,- EUR (slovom:  deväťtisícštyristoosemdesiat EUR). Zmluvná cena je celková 
a úplná, pričom zahŕňa všetky výdavky, poplatky, odplaty, odvody a akékoľvek iné sumy a náklady, ktoré 
v súvislosti s plnením predmetu zmluvy poskytovateľ vynaložil alebo vynaloží, vrátane nákladov spojených 
so zabezpečením služieb podľa článku II. bodu 2.2. V zmluvnej cene je zahrnutá aj odmena za vytvorenie 
a použitie diela podľa článku VIII. bodov 8.4. a 8.5. zmluvy. Zmluvná cena je dohodnutá v mene EUR 
a tvorí maximálny finančný limit tejto zmluvy počas celej doby jej platnosti.  

 
6.3 V deň fakturácie bude fakturovaná DPH v sadzbe platnej podľa platného zákona o dani z pridanej 

hodnoty. 
 
 

VII. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1 Poskytovateľ je oprávnený fakturovať cenu dohodnutú v bode 6.2. tejto zmluvy na základe riadne 
splneného záväzku voči objednávateľovi v súlade s čl. II., čl. VI., čl. VIII. a po uplynutí doby podľa čl. III 
bod 3.1. tejto zmluvy. 

 
7.2 Faktúra bude vystavená na základe riadne a včas vykonaného a objednávateľom prevzatého predmetu 

plnenia v zmysle čl. VIII. tejto zmluvy. 
 
7.3 Úhrada bude vykonaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúry vystavenej poskytovateľom a  

doručenej objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry bude Protokol o poskytnutí služieb 
potvrdený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Protokol o poskytnutí služieb musí byť 
priložený k faktúre ako jeho neoddeliteľná súčasť. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 
71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a tiež číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa. 
Jednotlivé fakturované položky musia byť označené príslušným číslom podľa klasifikácie produkcie 
v súlade s vyhláškou Štatistického úradu SR č. 632/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia 
produkcie v znení neskorších predpisov. Faktúru sa poskytovateľ zaväzuje vystaviť do 10 dní po riadnom 
poskytnutí služieb vykonaných do 31.10.2016. 

 
7.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky vyššie uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti v lehote 

splatnosti poskytovateľovi na opravu s uvedením konkrétnych vytýkaných skutočností, čím skončí plynutie 
lehoty splatnosti vrátenej faktúry a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
opravenej faktúry objednávateľovi. 
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7.5 Splatnosť faktúry si zmluvné strany dohodli v súlade s § 340b ods. 1 Obchodného zákonníka na 30 dní od 
jej doručenia objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je podpísaný Protokol o poskytnutí 
služieb. 

 
7.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za riadne a včas zrealizované služby má 

poskytovateľ právo uplatniť si úrok z meškania vo výške stanovenej nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 21/2013 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2014 Z.z. (ďalej len 
„Nariadenie vlády“), za každý i začatý deň omeškania. Objednávateľ nemešká s úhradou faktúry, pokiaľ 
najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma z účtu objednávateľa odpísaná v prospech účtu 
poskytovateľa. 

 
 

VIII. 
ODOVZDANIE A PREVZATIE PLNENIA, PREBERACIE KONANIE A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO 

8.1 Poskytovateľ sa zaväzuje predmet zmluvy realizovať takým spôsobom, v takej forme a s takým obsahom, 
aby boli v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

 
8.2 Poskytovateľ je povinný vykonať predmet zmluvy s odbornou starostlivosťou tak, aby výsledok skutočne 

dosiahnutý zodpovedal výsledku určenému v tejto zmluve a cieľu zmluvy podľa čl. II bod 2.1. 
 
8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že spôsob a čas realizácie konkrétnych služieb realizovaných na základe tejto 

zmluvy, ak nie je sú určené v tejto zmluve alebo v komunikačnom pláne, budú bližšie špecifikované 
v písomných požiadavkách objednávateľa doručených za týmto účelom poskytovateľovi elektronicky. 
V prípade, ak poskytovateľ nie je schopný služby realizovať v zmysle požiadaviek objednávateľa, a to 
z dôvodu nevhodnosti požiadaviek, je povinný na túto skutočnosť objednávateľa bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 24 hodín odo dňa doručenia požiadavky, objednávateľa upozorniť a navrhnúť vhodný 
spôsob realizácie služieb. Odovzdanie a prevzatie služieb, vrátane prevzatia diela, sa uskutoční na 
základe Protokolu o poskytnutí služieb v súlade s ustanoveniami tohto článku, pričom po ukončení 
poskytovania služieb zmluvné strany vyhotovia a podpíšu Protokol o poskytnutí služieb podľa tejto zmluvy, 
a to na účely podľa čl. VII. 

 
8.4 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že komunikačný plán a ostatné hmotne zachytené výsledky činnosti 

poskytovateľa určené v tejto zmluve, ktoré sú dielom, sú považované za dielo vytvorené výlučne pre 
potreby objednávateľa podľa § 556 Obchodného zákonníka, na používanie, rozširovanie, rozmnožovanie, 
sprístupňovanie a spracovanie ktorého udeľuje poskytovateľ ako autor alebo oprávnená osoba 
objednávateľovi výhradnú, časovo, územne, vecne a rozsahom neobmedzenú licenciu, na spôsob použitia 
diela, ktorý vyplýva z jeho povahy a obsahu podľa tejto zmluvy a to aj po dobu po zániku tejto zmluvy, 
podľa  § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Odmena za použitie diela je už zahrnutá 
v zmluvnej cene poskytovateľa podľa čl. VI. ods. 6.2. zmluvy.  

 
8.5 V prípade, ak poskytnuté služby, vrátane odovzdaného diela nezodpovedajú dohodnutému rozsahu, 

kvalite a forme, resp. majú vady, je objednávateľ povinný túto skutočnosť oznámiť poskytovateľovi vo 
forme písomných pripomienok zaslaných elektronicky v lehote 2 pracovných dni odo dňa poskytnutia 
služby alebo odovzdania diela poskytovateľom, alebo v inej primeranej lehote, na ktorej sa dohodnú 
poverení zástupcovia zmluvných strán. Poskytovateľ je povinný vybaviť pripomienky objednávateľa, 
vrátane odstránenia zistených vád, do 2 pracovných dní odo dňa ich doručenia poskytovateľovi alebo v 
inej primeranej lehote, na ktorej sa dohodnú poverení zástupcovia zmluvných strán. V prípade, ak 
objednávateľ nevznesie písomné pripomienky k poskytnutým službám alebo prevzatému dielu, považujú 
sa za riadne vykonané a prevzaté. 

8.6 Na poskytovanie niektorých plnení, ktoré tvoria súčasť poskytovaných plnení pre objednávateľa, má 
poskytovateľ, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy. 
Poskytovateľ zodpovedá za tieto plnenia akoby ich poskytoval sám a je povinný odovzdávať 
objednávateľovi plnenia sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite. 
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Poskytovateľ predloží verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) čestné vyhlásenie, že každý 
navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 
32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo 
uzavrel s poskytovateľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, vrátane príslušných 
výhradných licenčných zmlúv s oprávnením poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi výhradnú 
sublicenciu podľa tejto zmluvy. 

 
8.7 Poskytovateľ je oprávnený zmeniť  subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom subdodávateľ, ktorého sa 

návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom subdodávateľ 
začne plniť predmet zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude 
obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má poskytovateľ v úmysle zadať subdodávateľovi, 
identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie poskytovateľa, že navrhovaný 
subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

8.8 Poskytovateľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR ak: 
a) zmení subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, pričom nový subdodávateľ nespĺňa podmienky 

podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, alebo 
b) porušil alebo riadne a úplne nevykonal povinnosť uvedenú v bode 8.8. tohto článku predložiť 

písomné oznámenie o zmene alebo doplnení subdodávateľa. 
 

8.9 Porušenie povinnosti podľa bodu 8.7 a 8.8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 
 
 
 
 

IX. 
Omeškanie a sankcie 

 
9.1 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je objednávateľ v 

súlade s § 369a Obchodného zákonníka povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v sadzbe 
podľa Nariadenia vlády, pokiaľ o ne poskytovateľ požiada. 

 
9.2 Objednávateľ nemešká s úhradou faktúry, ak nedošlo k prevzatiu plnenia predmetu zmluvy 

objednávateľom v súlade s čl. VIII. zmluvy z dôvodov na strane poskytovateľa, teda ak poskytovateľ 
nesplnil predmet zmluvy riadne a včas. 

 
9.3 Ak bude Poskytovateľ v omeškaní s plnením povinnosti poskytnúť objednávateľovi služby alebo odovzdať 

dielo riadne a včas, môže objednávateľ požadovať od poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,02 % za každý, aj začatý deň omeškania zo zmluvnej ceny podľa čl. VI. ods. 6.2. zmluvy. 

 
9.4 Poskytovateľ je povinný znížiť výšku zmluvnej odmeny o výšku preukázateľne vynaložených nákladov 

objednávateľa alebo o výšku škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku neodborného alebo 
oneskoreného konania poskytovateľa. V prípade, ak bude v dôsledku neodborného poskytovania služieb 
poškodené dobré meno Slovenskej republiky, má objednávateľ voči poskytovateľovi nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške zmluvnej ceny podľa čl. VI. bod 6.2 tejto zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa 
na náhradu škody prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

 
9.5 Celková suma všetkých zmluvných pokút a úrokov z omeškania, ktoré bude mať poskytovateľ alebo 

objednávateľ povinnosť zaplatiť podľa tejto zmluvy, neprekročí 100 % zmluvnej ceny vrátane DPH. Na 
zmluvné pokuty a úroky z omeškania nad tento limit sa nebude prihliadať. Zaplatením zmluvných pokút a 
úrokov z omeškania nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu spôsobenej škody. 
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9.6 Žiadna zo zmluvných strán nebude v omeškaní a zmluvná pokuta ani úrok z omeškania neprináleží, ak je 
omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, alebo ak omeškanie vzniklo úplne alebo 
čiastočne okolnosťami na strane oprávnenej zmluvnej strany alebo inak mimo kontrolu povinnej strany. 

 
X. 

Zodpovednosť za vady a záručná doba 
 
10.1. Za vady diela alebo poskytnutých služieb sa považuje poskytovateľom najmä oneskorené, neúplné, 

nedostatočné, rozporné, nekvalitné a od špecifikácie požiadavky odlišné poskytnutie služieb alebo diela 
dodaných objednávateľovi. 

10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo resp. jeho časť v okamihu prevzatia diela, a to aj v prípade 
skrytej vady, keď sa vada stane zjavnou (objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. 

10.3. Za vady preukázateľne spôsobené zavinením vecne príslušných zamestnancov objednávateľa alebo 
zlou špecifikáciou požiadavky a za chyby alebo zanedbania zo strany objednávateľa, zodpovedá 
objednávateľ. 

10.4 V prípade vady sa poskytovateľ zaväzuje odstrániť túto na vlastné náklady v lehote 5 dní odo dňa 
doručenia reklamácie. Objednávateľ je povinný vady reklamovať bezodkladne, najneskôr do 5 dní po ich 
zistení písomne, spolu s uvedením ako sa vada prejavuje u poskytovateľa. V odôvodnenom prípade je 
možné po vzájomnej dohode zmluvných strán lehotu na odstránenie vady predĺžiť. 

 
XI. 

Zodpovednosť za škodu 
 

11.1 Každá zo zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v rámci platných právnych 
predpisov a tejto zmluvy. Obe zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k 
predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd. 

11.2 Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy 
alebo prekročením svojej právomoci a je povinný ju objednávateľovi nahradiť v plnej výške, vrátane 
sankcií za porušenie súvisiacej platnej legislatívy, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

11.3 Poskytovateľ zaručuje, že služby budú poskytované s odbornou starostlivosťou a na vysokej 
profesionálnej úrovni zodpovedajúcej charakteru podujatia a odovzdané Dielo nemá právne vady, 
predovšetkým nie je zaťažené právami tretích osôb z priemyslového alebo iného duševného vlastníctva. 
Poskytovateľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú uplatnením nárokov tretích osôb z  
titulu porušenia ich chránených práv súvisiacich s plnením poskytovateľa, alebo jeho subdodávateľov 
podľa tejto zmluvy. 

11.4 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie spôsobené omeškaním s plnením záväzkov 
druhej zmluvnej strany. 

11.5 Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa na akúkoľvek s touto zmluvou súvisiacu škodu, ktorá 
bezprostredne hrozí alebo vznikla a na jej rozsah a následky a na všetky opatrenia, ktoré je potrebné 
prijať na odvrátenie takej škody a obmedzenie jej následkov. 

11.6 Zmluvné strany nie sú zodpovedné za omeškanie v plnení alebo iné neplnenie povinností podľa tejto 
zmluvy, ktoré je dôsledkom udalosti vyššej moci, pokiaľ sa výskyt takejto okolnosti bez zbytočného 
odkladu písomne oznámi druhej zmluvnej strane. Za prípad vyššej moci sa nepovažuje platobná 
neschopnosť ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo jej dodávateľov. 

 
 

XII. 
ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 



9 

 a) uplynutím doby,  na ktorú bola uzavretá, 
 b) vzájomnou dohodou zmluvných strán, 
 c) odstúpením od zmluvy. 
 
12.2 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch podstatného porušenia zmluvných 

povinností druhou zmluvnou stranou. 
 
12.3 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej 

strane. 
 
12.4 Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody a uplatnenie zmluvných pokút vzniknuté 

porušením zmluvy. 
 
12.5. V prípade predčasného ukončenia zmluvného záväzku zo strany poskytovateľa bude výsledok služieb 

uskutočnených do dňa zániku záväzkového vzťahu odovzdaný objednávateľovi bez nároku na finančné 
plnenie zo strany objednávateľa. 

 
12.6 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany poskytovateľa 

považujú porušenia ustanovení tejto zmluvy, ktoré sú tak výslovne označené, ako aj prípady, kedy 
poskytovateľ mešká s riadnym vykonaním služieb v zmysle článku II. tejto zmluvy, resp. ak mešká s 
realizáciou reklamácie a odstránením vád v zmysle článku X. tejto zmluvy o viac ako 5 pracovných dní.  

 
12.7 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany objednávateľa 

považujú omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry za riadne a včas zrealizované služby o viac ako 60 
dní v zmysle článku VII. tejto zmluvy. 

 
12.8 Odstúpením od zmluvy zostávajú zachované práva zmluvných strán, ktoré im vznikli do dňa odstúpenia. 
 
 

XIII. 
KOMUNIKÁCIA 

 
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia podľa tejto zmluvy môže byť ústna alebo písomná, čo zahŕňa 

pre účely tohto článku aj emailovú komunikáciu a inú elektronickú komunikáciu, v prípade potvrdenia 
prijatia správy prostredníctvom takejto komunikácie s adresátom.  

13.2. Pre účely zadávania a prijímania pokynov, vrátane zabezpečenia bežnej komunikácie sa zmluvné strany 
dohodli na týchto kontaktných osobách: 

a) za poskytovateľa 

Meno a priezvisko: Antónia Račková Paričiová 
Telefón: 0907 048 497 
Email: rackova@dynamic.sk 
 
Meno a priezvisko: Lucia Chovanová 
Telefón: 0948 710 715 
Email: chovanova@dynamic.sk 
 
Meno a priezvisko: Lenka Goliašová 
Telefón: 0902 628 412 
Email: goliasova@dynamic.sk 
 
b) za objednávateľa 
Meno a priezvisko: Ing. Martina Fazekašová, PhD. 
Telefón: 0907 807 943 
Email: martina.fazekasova@vicepremier.gov.sk 

mailto:rackova@dynamic.sk
mailto:chovanova@dynamic.sk
mailto:goliasova@dynamic.sk
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Meno a priezvisko: Tibor Gajda, BSBA 
Telefón: 0911 933 677 
Email: tibor.gajda@vicepremier.gov.sk 
 
Meno a priezvisko: Ing. Valentína Michálková 
Telefón: 02/ 59 58 24 38 
Email: valentina.michalkova@vicepremier.gov.sk 
 

13.3 Zmluvné strany sú oprávnené kedykoľvek jednostranne zmeniť svojich zástupcov uvedených v odseku 2 
v písm. a) a b) tohto článku, a to písomným oznámením druhej zmluvnej strane, ktoré nadobúda účinnosť 
doručením. 

13.4 Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa rozumie doručenie 
písomnosti doporučene poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu sídla zmluvnej strany 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. 
Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie 
doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na 
pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej 
strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ 
alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. 

13.5 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel zmluvných strán uvedené v 
záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne vopred oznámi 
novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek 
zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa príslušná 
zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v 
takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená druhej zmluvnej strane 
pred odoslaním písomnosti. 

13.6 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou doručuje inak ako poštou, je 
možné ju doručovať elektronicky na e-mailové adresy podľa tejto zmluvy, pričom za deň doručenia sa 
považuje deň odoslania alebo možno doručovať aj osobne a to na inom mieste ako na adrese určenej 
podľa odseku 13.4 alebo 13.5 tohto článku, ak sa na tomto mieste zmluvná strana alebo osoba oprávnená 
prijímať písomnosti v mene tejto zmluvnej strany v čase doručenia zdržuje. 

13.7 Zmluvné strany sa dohodli, že okrem prípadov, ktoré poskytovateľ výslovne písomne oznámi 
objednávateľovi, žiadny iný subjekt, alebo ním splnomocnená osoba spolupracujúca s poskytovateľom 
v jeho tíme nie je oprávnená akýmkoľvek spôsobom oficiálne komunikovať s objednávateľom v mene 
poskytovateľa. Poskytovateľ nebude žiadnym spôsobom zodpovedný 

(i) za komunikáciu objednávateľa s akýmkoľvek iným subjektom, ktorý bude v rozpore s podmienkami 
tejto zmluvy konať v mene poskytovateľa bez jeho zavinenia, ako aj 

(ii) za žiadne činnosti, kroky alebo vyhlásenia, ktoré z takéhoto konania vyplývajú. 
 

XIV. 
OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

14.1 Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov 
 tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne 
známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany, a informácie, ktoré je 
objednávateľ povinný zverejniť alebo sprístupniť podľa 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).  

14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez 
zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 

14.3 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou 
starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu 
primeranej odbornej starostlivosti. 

mailto:tibor.gajda@vicepremier.gov.sk
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14.4 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvnej strane na základe zákona alebo 
na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej 
zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať 
bez zbytočného odkladu. 

14.5 Ustanovenia bodov 14.1. až 14.4. tohto článku zmluvy sú platné aj po dobe jej platnosti, a to až do doby, 
kedy informácie sa stanú verejne známymi. 

 
 

XV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

15.1 Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právom Slovenskej republiky.  
 
15.2 Zmluva sa vyhotovuje v slovenskom jazyku. 
 
15.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných na území SR  a EÚ, ktorými je Slovenská republika viazaná.  

 
15.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia zmluvy budú riešiť  

predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade ak nedôjde k dohode, žalobca uplatní práva 
zo zmluvy na príslušnom súde v Slovenskej republiky. 

 
15.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie v Centrálnom 
registri zmlúv vykoná objednávateľ. Táto zmluva sa  uzatvára na dobu určitú do 31.10.2016. Podmienky 
tejto zmluvy, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej platnosti, zostávajú v platnosti v celom rozsahu a sú 
účinné až do okamihu ich naplnenia.  

 
15.6 Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená postúpiť túto zmluvu ako celok alebo akúkoľvek jej časť, vrátane 

postúpenia pohľadávok, ktoré vznikli v súvislosti s touto zmluvou, bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany. 

 
15.7 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou písomných dodatkov ku zmluve. 
 
15.8 Táto zmluva je vypracovaná v siedmich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane päť vyhotovení 

a poskytovateľ dve vyhotovenia. 
 
15.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy ukáže alebo sa stane 

právne neúčinným alebo neplatným nahradia ho ustanovením, ktoré svojim obsahom a významom bude 
čo najbližšie sledovanému cieľu neúčinného alebo neplatného ustanovenia. Neplatnosť alebo neúčinnosť 
ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť zmluvy ako celku. 

 
15.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluvu je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzatvorená 

v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho zmluvné strany túto zmluvu podpisujú. 
 

V Bratislave dňa:  V Bratislave dňa:  

Za Objednávateľa:  Za Poskytovateľa: 

 

 

 

 

  

Mgr. Patrik Krauspe 

vedúci úradu 

 Mgr. Karol Wolf, konateľ 

DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. 
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