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ZMLUVA č. IU/2021/70014 
o vykonávaní úloh v oblasti civilnej ochrany 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
(ďalej len „Zmluva“) 

medzi týmito zmluvnými stranami 
 
  

Názov:        IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
sídlo:        Karloveská 64, 842 58 Bratislava 
v zastúpení:       Mgr. Peter Lenčo, PhD. - generálny riaditeľ 
IČO:        0015 7660     
DIČ:         2020 7986 37 
IČ DPH:        SK20 2079 8637 
IBAN:    SK43 8180 0000 0070 0012 3811  
(ďalej len „Objednávateľ )  
  
a  
  
Názov:                      3J s. r. o.    
sídlo:          Wolkrova 21, 851 01 Bratislava 
v zastúpení:       Ing. Michal Jankola  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 66816/B 
IČO:                                     4568 2232 
DIČ:                                     2023 0863 18 
bankové spojenie:                   ČSOB 
IBAN:                                     SK49 7500 0000 0040 1207 7177 
(ďalej len „Poskytovateľ“)  
 
(spolu ďalej len „Zmluvné strany“)   
 
 

Preambula 
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok prieskumu trhu na obstaranie predmetu zákazky č. 14/2021 
„civilná ochrana“ uskutočneného Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVO“). 
 

Článok I 
Predmet Zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa za podmienok špecifikovaných v tejto Zmluve 

poskytovať služby civilnej ochrany (ďalej len „Služby“) pre Objednávateľa a záväzok Objednávateľa 
zaplatiť Poskytovateľovi za riadne vykonaný predmet Zmluvy cenu dohodnutú v tejto Zmluve.   
 

1.2 Predmetom tejto Zmluvy je aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany a priebežné plnenie úloh civilnej 
ochrany v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon“), v rámci areálu IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, Karloveská 64,, 842 58, 
Bratislava, teda nasledovné objekty:  
1.2.1  objekt A – vstupná hala, skladové priestory, trafostanica, výmenníková stanica, 
1.2.2 objekt B – divadlo, kancelárske priestory, 
1.2.3 objekt C – plaváreň, šatne, 
1.2.4 objekt D, E a F – administratívne priestory, skladové priestory, 
1.2.5 objekt G – stravovacie zariadenia, kuchyňa, administratívne priestory,  
1.2.5 objekt H – ubytovacie zariadenie, služobné byty, 
1.2.6 objekt I – sociálna budova 
(spolu ďalej len „Areál“). 
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1.3 Aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany (vypracovaná v roku 2018) zahŕňa:  
1.3.1 úprava posúdenia úrovne zabezpečenia civilnej ochrany na základe analýzy územia obvodu 

Bratislava z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,  
1.3.2 spracovanie plánovacej dokumentácie v rozsahu určenom Okresným úradom Bratislava 

odborom krízového riadenia,   
1.3.3 aktualizácia „Plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti“ podľa 

ustanovenia §3C Zákona,  
1.3.4 aktualizácia dokumentácie štábu a odborných jednotiek civilnej ochrany,  
1.3.5 aktualizácia dokumentácie odbornej prípravy štábu a odborných jednotiek civilnej ochrany, 
1.3.6 aktualizácia dokumentácie odbornej prípravy štábu a odborných jednotiek civilnej ochrany a 

vykonanie odbornej prípravy štábu a odborných jednotiek civilnej ochrany v rozsahu vyhlášky 
MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečenie záchranných prác a organizovania civilnej ochrany v 
znení neskorších predpisov,  

1.3.7 aktualizácia dokumentácie prípravy zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na 
sebaochranu a vzájomnú pomoc vykonanie ich prípravy v rozsahu vyhlášky MV SR č. 303/1996 
Z. z. na zabezpečenie záchranných prác a organizovania civilnej ochrany v znení neskorších 
predpisov.  
 

1.4 Priebežné plnenie úloh v oblasti civilnej ochrany zahŕňa: 
1.4.1 sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do spracovanej dokumentácie civilnej 

ochrany a zavádzanie do praxe spojenej s úlohami v oblasti civilnej ochrany, 
1.4.2 pravidelná aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany,  
1.4.3 zastupovanie Objednávateľa voči kontrolným úradom (pri komunikácii s úradom, pri kontrole 

zo strany kontrolného úradu a pod.), 
1.4.4 zasielanie hlásení a komunikácia s úradmi,  
1.4.5 poradenstvo, odborná pomoc, podpora a konzultácie pri plnení ďalších povinností civilnej 

ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy,  
1.4.6 výkon kontrolnej činnosti zameranej na dodržiavanie zásad a predpisov civilnej ochrany,  
1.4.7 spracovávanie plánovacej dokumentácie na príslušný kalendárny rok v rozsahu určenom 

Okresným úradom Bratislava odborom krízového riadenia a vykonávanie činností uvedených v 
tomto dokumente,  

1.4.8 zriadenie a usmerňovanie činnosti štábu civilnej ochrany a odborných jednotiek civilnej ochrany 
v rozsahu stanovenom vyhláškou MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie 
záchranných prác a organizovania civilnej ochrany v znení neskorších predpisov,  

1.4.9 zabezpečenie vykonania pravidelnej odbornej prípravy štábu a odborných jednotiek civilnej 
ochrany v rozsahu stanovenom vyhláškou MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečenie záchranných 
prác a organizovania civilnej ochrany v znení neskorších predpisov,  

1.4.10 zabezpečenie vykonania pravidelnej odbornej prípravy zamestnancov a osôb prevzatých do 
starostlivosti na sebaochranu a vzájomnú pomoc v rozsahu vyhlášky MV SR č. 303/1996 Z. z. na 
zabezpečenie záchranných prác a organizovania civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. 
 

1.5 Počet členov štábu a odborných jednotiek ako aj zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na 
sebaochranu a vzájomnú pomoc, ktorí majú prejsť odbornou prípravou v zmysle bodu 1.4.9 a 1.4.10 sa 
môže počas doby platnosti zmluvného vzťahu meniť.  
 

1.6 Poskytovateľ bude povinný viesť záznamy z odbornej prípravy podľa bodu 1.4.9 a 1.4.10 a na požiadanie 
ich predložiť Objednávateľovi. 
 
 

Článok II 
Ďalšie podmienky plnenia 

 
2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať Služby tvoriace predmet tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou, vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, riadne a v potrebnej kvalite, v súlade s pokynmi 
Objednávateľa a v  čase, ktorý mu určí Objednávateľ. Poskytovateľ sa zaväzuje pri výkone Služieb 
postupovať v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a internými predpismi Objednávateľa.  
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2.2  Objednávateľ sa zaväzuje po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Poskytovateľovi poskytnúť 

dokumentáciu civilnej ochrany, zoznam objektov, pracovísk, zariadení a zamestnancov a zároveň sa 
zaväzuje oznamovať akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto údajov Poskytovateľovi. Nástup novoprijatých 
zamestnancov je Objednávateľ povinný nahlásiť Poskytovateľovi do troch (3) dní pred nástupom 
novoprijatého zamestnanca do zamestnania.  

 
2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet tejto Zmluvy len prostredníctvom odborne spôsobilých 

osôb s platným osvedčením a vyhlasuje, že disponuje so všetkými príslušnými oprávneniami, ktoré sú 
podľa príslušných platných právnych predpisov potrebné na výkon služieb tvoriacich predmet tejto 
Zmluvy. Poskytovateľ je povinný mať k dispozícii platné osvedčenia a dokumentáciu v zmysle 
predchádzajúcej vety počas celej doby účinnosti tejto Zmluvy a na žiadosť Objednávateľ mu ich predložiť. 

 
2.4 Poskytovateľ dodá po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Objednávateľovi kópie všetkých platných 

oprávnení/osvedčení na výkon činností podľa predmetu Zmluvy a zaväzuje sa oznamovať 
Objednávateľovi informácie tykajúce sa skončenia platnosti oprávnení/osvedčení, resp. vydania nových 
oprávnení/osvedčení. 

 
2.5 Poskytovateľ zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci všetkých osôb, prostredníctvom 

ktorých zabezpečuje plnenie predmetu tejto Zmluvy a osôb, ktoré sa s jeho vedomím zdržujú v 
priestoroch Areálu.  

 
2.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť a aktívnu spoluprácu 

svojich zamestnancov a pracovníkov s Poskytovateľom počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, 
ktorá spočíva najmä v oboznámení Poskytovateľa a jeho zamestnancov a/alebo pracovníkov s Areálom 
a jeho činnosťou; umožnení vstupu Poskytovateľa, jeho zamestnancom a/alebo pracovníkom do 
všetkých priestorov Areálu, nevyhnutných pre riadne plnenie služieb vyplývajúcich z tejto Zmluvy;                
v uvoľnení vedúcich zamestnancov a zamestnancov v súvislosti s ich účasťou na školení a akejkoľvek inej 
súčinnosti potrebnej na riadne plnenie predmetu Zmluvy.  

.  
2.7 V prípade, že vykonané služby majú vady, Objednávateľ písomne vyzve Poskytovateľa na ich odstránenie 

v dodatočne určenej lehote. Objednávateľ má právo na výkon opätovnej kontroly pred prevzatím 
odstránených vád. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť odstránenie vád na vlastné náklady. V prípade, že 
Poskytovateľ ani v dodatočne určenej lehote vady neodstráni, má Objednávateľ právo odstúpiť od 
Zmluvy.  

 
2.8 Poskytovateľ je oprávnený  poveriť plnením vybraných častí tejto Zmluvy svojich subdodávateľov len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. 
 
2.9 Poskytovateľ je povinný okamžite informovať Objednávateľa o: 

2.9.1 akýchkoľvek prekážkach, ktoré mu bránia riadne vykonať predmet Zmluvy, alebo pokračovať 
v plnení predmetu Zmluvy; 

2.9.2 akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré znamenajú porušenie tejto Zmluvy z jeho strany; 
2.9.3 akomkoľvek vzniku alebo hrozbe vzniku škody spôsobeným pri plnení tejto Zmluvy.   

 
2.10 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie predmetu Zmluvy. Ak Objednávateľ zistí, že 

Poskytovateľ vykonáva predmet Zmluvy  v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať, 
aby Poskytovateľ odstránil vady a nedostatky vzniknuté nesprávnym vykonávaním predmetu a aby 
vykonával predmet Zmluvy riadnym spôsobom.  

2.11 Osobami, ktoré Zmluvné strany poverili na zastupovanie príslušnej Zmluvnej strany pri plnení všetkých 
povinností (záväzkov) a uplatňovaní všetkých práv podľa tejto Zmluvy a ktorých konanie/nekonanie je 
konaním/nekonaním príslušnej Zmluvnej strany, sú: 

 Zodpovedná osoba Objednávateľa: 
 Andrej Kalčík; e-mail: andrej.kalcik@iuventa.sk; tel. č. +421 907 993 234; 
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 Zodpovedná osoba Poskytovateľa: 
Michal Jankola; e-mail: jankola@3j.sk; tel. č. +421 911 993 124. 
 

2.12 Zmeny zodpovedných osôb, je každá Zmluvná strana povinná nahlásiť druhej Zmluvnej strane do troch 
(3) dní odo dňa uskutočnenia zmeny Zmluvnou stranou, ktorá ju uskutočňuje a nie je podmienená 
uzatvorením písomného dodatku k tejto Zmluve. 

 
2.13 Dokumentácia civilnej ochrany v zmysle bodu 1.3 tejto Zmluvy bude Objednávateľovi odovzdaná na 

základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí dokumentácie, a to v elektronickej forme na prenosnom nosiči 
dát v jednom vyhotovení (vo vhodnom formáte napr. PDF, XLSX, JPG) a aj v tlačenej forme v počte jednej 
ucelenej dokumentácie. 

 
2.14 Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať dokumentáciu civilnej ochrany v zmysle bodu 1.3 tejto Zmluvy 

Objednávateľovi najneskôr do 30 (slovom tridsať) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 
 
2.15 Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré majú služby v čase ich odovzdania Objednávateľovi na základe 

kontroly vykonanej Objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní služieb, zodpovedá 
Poskytovateľ iba vtedy, ak vznikli v dôsledku porušenia jeho povinností. 

 
 

Článok III 
Cena a platobné podmienky 

 
3.1 Celkový finančný limit počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy je: 1390,00 EUR bez DPH (slovom: 

tisíctristodeväťdesiat EUR bez DPH). Tento finančný limit je konečný a neprekročiteľný. Objednávateľ 
nie je povinný uvedený finančný limit vyčerpať. 

3.2 Cena za vykonávanie služieb špecifikovaných v bode 1.4 je stanovená úspešnou ponukou verejného 
obstarávania a predstavuje paušálnu čiastku 95,00 € za kalendárny mesiac bez DPH (114,00 € vrátane 
20% sadzby DPH ). 

3.3 Cena za vykonanie služby špecifikovanej v bode 1.3 je stanovená úspešnou ponukou verejného 
obstarávania a predstavuje jednorazovú čiastku 250,00 € bez DPH (300,00 € vrátane 20% sadzby DPH ). 

3.4 Zmluvná cena za plnenie predmetu tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá cena v súlade so 
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
v spojení s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

3.5 Zmluvná cena za plnenie predmetu tejto Zmluvy je výsledkom prieskumu trhu na obstaranie predmetu 
zákazky  uskutočneného v súlade s ustanoveniami § 117 ZVO a považuje sa za záväznú a konečnú. 
Poskytovateľovi nevzniká na základe tejto Zmluvy povinnosť na akúkoľvek úhradu iných nákladov.  

3.6 Plnenie predmetu tejto Zmluvy je podmienené vystavením objednávky, ktorú Objednávateľ doručí 
Poskytovateľovi pred začiatkom plnenia. Objednávka podľa tejto Zmluvy musí spĺňať náležitosti 
účtovného dokladu, predovšetkým označenie zodpovednej osoby Objednávateľa, vymedzenie 
objednávaných Služieb, cenu za plnenie, termín plnenia a dátum vyhotovenia.  

3.7 Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie Zmluvnej ceny za služby uvedené v bode 3.2 a 1.4 vždy 
v mesiaci nasledujúcom po mesiaci v ktorom boli Služby poskytnuté. Zálohové platby ani platby vopred 
Objednávateľ neposkytuje.   

3.8 Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie Zmluvnej ceny za služby uvedené v bode 3.3 a 1.3 po 
vypracovaní a riadnom odovzdaní dokumentácie civilnej ochrany; podkladom pre uplatnenie nároku na 
zaplatenie ceny a jej fakturáciu a oboma Zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prebratí 
dokumentácie.  

3.9 Faktúra vyhotovená v súlade s príslušnou objednávkou a doručená Objednávateľovi na adresu uvedenú 
v záhlaví tejto Zmluvy v dvoch rovnopisoch bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi.  

3.10 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
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hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: číslo Zmluvy a číslo 
objednávky, popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie v zmysle Zmluvy. Ak faktúra 
uvedené náležitosti nebude obsahovať, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Poskytovateľovi 
spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti 
takejto faktúry sa zruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia 
opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. 

3.11 Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi faktúru vystavenú v zmysle ustanovení tejto Zmluvy, a to 
bankovým prevodom na účet Poskytovateľa, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Platobná povinnosť 
Objednávateľa sa bude považovať za splnenú v deň, keď bude z účtu Objednávateľa odpísaná príslušná 
suma v prospech účtu Poskytovateľa. 

 
 

Článok IV 
Komunikácia 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia sa 
bude doručovať doporučene poštou, kuriérom, osobne alebo emailom. V prípade doručovania 
písomností prostredníctvom pošty, kuriéra alebo v prípade osobného doručenia sa za deň doručenia 
považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne 
písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak 
si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 
úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát 
neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo „nedoručená“ alebo s inou poznámkou podobného 
významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. V prípade doručovania 
písomností prostredníctvom emailu sa za deň doručenia považuje deň doručenia potvrdenia o doručení 
emailu druhej Zmluvnej strane alebo sa za deň doručenia považuje aj deň nasledujúci po dátume 
odoslania emailu, ak odosielateľ neobdržal správu o nedoručiteľnosti emailu.  

4.2 Pre Zmluvné strany budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na adresy uvedené v záhlaví 
tejto Zmluvy. 

4.3 Predložením akýchkoľvek dokumentov alebo podkladov podľa tejto Zmluvy Zmluvnej strane sa rozumie 
aj ich doručenie Zmluvnej strane (adresátovi).  

 
 

Článok V 
Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov 

5.1 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek informáciách akéhokoľvek 
druhu, formy a podoby, ktoré druhá Zmluvná strana označí za dôverné informácie alebo ako predmet 
obchodného tajomstva v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“), a to najmä informácie ekonomickej, technickej, 
finančnej, účtovnej, právnej, obchodnej, tvorivej, marketingovej alebo inej povahy, know-how, interné 
predpisy, plány a špecifikácie (ďalej len ako „Dôverné informácie“).  

5.2 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách a chrániť 
Dôverné informácie pred poškodením, stratou, zničením, odcudzením, akýmkoľvek iným sprístupnením 
alebo vyzradením akýmkoľvek tretím osobám. Dôverné informácie môžu byť v nevyhnutnom 
potrebnom rozsahu poskytnuté tretím osobám, ktoré sa budú zúčastňovať na plnení predmetu tejto 
Zmluvy, len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej Zmluvnej strany. V prípade sprístupnenia 
Dôverných informácii podľa tohto článku tretím osobám, je Zmluvná strana povinná so všetkými tretími 
osobami uzavrieť písomnú dohodou o mlčanlivosti v obdobnom rozsahu ako to vyplýva z  tejto Zmluvy.  

5.3 Záväzok Zmluvných strán dodržiavať povinnosť mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy nie je časovo obmedzený 
a trvá aj po ukončení tejto Zmluvy.  

5.4 Povinnosť Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nevzťahuje na: 
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5.4.1 informácie, ktoré sú už v čase podpisu tejto Zmluvy verejne známymi; 
5.4.2 informácie, ktoré sa stali po podpise tejto Zmluvy verejne známymi inak než porušením 

povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy; 
5.4.3 informácie, ktoré nie sú verejne známe a ktoré Zmluvná strana získala alebo získa v súlade so 

všeobecne záväzným právnym predpisom od tretej osoby, ak súčasne tretia osoba poskytnutím 
informácií neporušila všeobecne záväzný právny predpis; 

5.4.4 prípady kedy povinnosť poskytnúť Dôverné informácie vyplýva Zmluvnej strany z platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky, rozhodnutia súdu, prokuratúry alebo iného 
oprávneného orgánu verejnej moci; 

5.4.5 poskytnutie Dôverných informácií právnym alebo iným poradcom, ktorí sú vo vzťahu 
k poskytnutým Dôverným informáciám viazaný povinnosťou mlčanlivosti vyplývajúcou priamo 
z platných právnych predpisov Slovenskej republiky; 

5.4.6 poskytnutie Dôverných informácií tretím osobám s predchádzajúcim písomným súhlasom 
druhej Zmluvnej strany v zmysle tejto Zmluvy. 

 
5.5 Zmluvné strany podpisom Zmluvy vyhlasujú, že v zmysle ustanovenia § 13 zákona Národnej rady SR 

č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň v súlade 
s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, budú spracovávať osobné údaje, 
s ktorými prídu do styku pri plnení Zmluvy. Tieto osobné údaje budú spracovávať, za účelom plnenia 
Zmluvy, jej archivácie podľa príslušných právnych predpisov a podmienok stanovených zákonom 
o verejnom obstarávaní. Osobné údaje budú spracované v súlade s vyššie uvedenými právnymi 
predpismi. Po skončení platnosti Zmluvy a uplynutí zákonných lehôt budú všetky osobné údaje 
vymazané. V súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov Objednávateľ 
ako prevádzkovateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi ako sprostredkovateľovi poverenie na spracúvanie 
osobných údajov zamestnancov a iných pracovníkov Objednávateľa ako dotknutých osôb, ktoré získal 
a/alebo získa za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy v rámci informačného systému Mzdy a 
personalistika. Za týmto účelom je Poskytovateľ oprávnený získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, 
meniť a prehliadať osobné údaje v elektronickej ako aj v papierovej podobe. Poskytovateľ je oprávnený 
spracúvať osobné údaje počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.  
 

5.6 Poskytovateľ ako sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich stratou, poškodením 
zničením alebo neoprávneným prístupom. Objednávateľ ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere 
Poskytovateľa ako sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu 
spôsobilosť a schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.  
 

5.7 Poskytovateľ je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov tretiu osobu len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom Objednávateľa.  
 

5.8 Poskytovateľ a jeho zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi sú povinní zachovávať 
mlčanlivosť. Táto povinnosť trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.   
 

5.9 Poskytovateľ po skončení platnosti tejto Zmluvy a/alebo po skončení účelu spracúvania osobných 
údajov, bezodkladne odovzdá Objednávateľovi všetky osobné údaje, ktoré získal, a/alebo mu boli 
poskytnuté Objednávateľom alebo dotknutými osobami, a to v papierovej aj v elektronickej podobe. 

 
 
 

Článok VI 
Zodpovednosť, náhrada škody a zmluvné sankcie 

 
6.1 Poskytovateľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi a tretím osobám, ktorá 

vznikne v súvislosti s porušením podmienok ustanovených v tejto Zmluve a v jej prílohách alebo vo 
všeobecne záväzných právnych predpisoch, a to bez ohľadu na to či povinnosti boli porušené 
zamestnancami alebo pracovníkmi Poskytovateľa alebo subdodávateľmi.  
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6.2 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. 
Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti 
s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

6.3 V prípade ak Poskytovateľ nezabezpečí riadne plnenie služieb podľa Článku I tejto Zmluvy má 
Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € (slovom dvesto eur) za každý mesiac v ktorom 
neprišlo k riadnemu zabezpečeniu týchto služieb. O nezabezpečení riadneho plnenia služieb podľa 
Článku I tejto Zmluvy Objednávateľ informuje Poskytovateľa prostredníctvom emailu. 

6.4 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry, má Poskytovateľ nárok na 
úrok z omeškania vo výške 0, 05 % z dlžnej sumy, a to za každý čo i len začatý deň omeškania.  

 
 

Článok VII 
Trvanie a ukončenie Zmluvy 

 
7.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 01.04.2021 do 31.03.2022.  
 
7.2 Táto Zmluva môže zaniknúť výlučne nasledovnými spôsobmi: 
 7.2.1 uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá; 
 7.2.2 písomnou dohodou Zmluvných strán, ku dňu uvedenom v písomnej dohode; 

7.2.3 písomným odstúpením jednou zo Zmluvných strán v prípade porušenia ustanovení tejto Zmluvy 
i) v zmysle ustanovení § 344 Obchodného zákonníka a ii) v zmysle ustanovení § 19 ZVO; 

7.2.4 písomnou výpoveďou jednej zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná ́
lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po riadnom 
doručení výpovede druhej Zmluvnej strane. 

 
7.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že na strane Poskytovateľa dôjde minimálne 

dvakrát k omeškaniu pri dodaní Služby. O každom omeškaní pri dodaní služby bude Objednávateľ 
informovať Poskytovateľa formou emailu. 

 
7.4 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, v prípade omeškania úhrady faktúry zo strany 

Objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. 
 
7.5 Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok oprávnenej Zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty a na 

náhradu vzniknutej škody.  
 
 
 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike.  

8.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 01.04.2021, 
nie však skôr ako deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.  

8.3 Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na 
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich 
z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

8.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy 
a Poskytovateľ obdrží dva (2) rovnopisy.  
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8.5 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme 
číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.  

8.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia 
účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré 
z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa 
Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnemu významu 
pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 

8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa 
zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

 
 
 
V Bratislave, dňa:   
 
 
Za Objednávateľa:           Za Poskytovateľa:   
 
 
 
  
.................................................  ...............................................  
   Mgr. Peter Lenčo, PhD.  Ing. Michal Jankola 
      generálny riaditeľ   konateľ – 3J s. r. o. 
 


