
 
ZMLUVA O DIELO 

č. SITB-OA5-2021/001392 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 
 

 
Objednávateľ:  
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,  
Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 
IČO: 00151866 
DIČ /IČDPH: 2020571520/ SK2020571520 
Bankové spojenie:  
V mene ktorého koná: Mgr. Tomáš Oparty, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR 
Zodpovedný zamestnanec na komunikáciu vo veciach obchodných: Ing. Rastislav Rejdovian 
Tel.:                    , e-mail: suit@minv.sk 
 (ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
 
Zhotoviteľ: 
 
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 
Sídlo: Sklabinská 20, 831 06 Bratislava  
IČO: 44855206 
DIČ/IČDPH: 2022850203/SK 2022850203 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 4804/B 
Bankové spojenie:  
V mene ktorej konajú: 
- Mgr. Michal Šula, predseda predstavenstva, v zastúpení Ing. Marek Václavík, člen predstavenstva 

na základe generálneho poverenia 
- Mgr. Miroslav Belica, člen predstavenstva 
Zodpovedný zamestnanec na komunikáciu vo veciach obchodných: Ing. Igor Sibert 
Tel.:                            , e-mail: igor.sibert@aomvsr.sk 
 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
 

uzatvorili dnešného dňa túto zmluvu o  dielo (v texte len „Zmluva“): 
 
 
 

Preambula 
 
A. Objednávateľ je zakladateľom Zhotoviteľa, ktorý bol založený za účelom plnenia a zabezpečenia úloh 

Objednávateľa. Zhotoviteľ vykonáva pre Objednávateľa úlohy podľa svojho predmetu činnosti. 
 
B. Objednávateľ vykonáva nad Zhotoviteľom 100% správu majetkovej účasti vlastníka Slovenskej republiky 

a Objednávateľ má nad Zhotoviteľom 100% kontrolu. 
 
C. Zhotoviteľ má okrem iných zapísaný v obchodnom registri predmet činnosti „počítačové služby a služby 

súvisiace s počítačovým spracovaním údajov“. Táto zmluva spĺňa podmienku účelu zriadenia Zhotoviteľa 
na plnenie a zabezpečenie úloh Objednávateľa v rámci citovaného predmetu činnosti, t.j. na zabezpečenie 
digitalizácie a post-produkčnej úpravy registrov mimovládnych neziskových organizácií. 

 

mailto:igor.sibert@aomvsr.sk


D. Na túto zmluvu sa vzťahuje výnimka z verejného obstarávania podľa § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

Článok I.  
Predmet Zmluvy 

 
1.1. Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo – digitalizáciu a post-produkčnú 

úpravu registrov mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „Dielo“). Dielo Zhotoviteľ vykoná vo 
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a na vlastné náklady a to v rozsahu a za 
podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

 
1.2. Zhotoviteľ Dielo vykoná na základe objednávky všetkých častí/várok Diela a ich fáz vykonaných zo strany 

Objednávateľa v zmysle bodu 1.3. tejto Zmluvy s výnimkou tých časti, na ktoré sa v zmysle tejto Zmluvy 
vyžaduje osobitná objednávka podľa bodu 2.4. a 4.4. tejto Zmluvy.   

 
 
1.3. Vykonanie Diela bude zodpovedať nasledovným činnostiam/fázam: 
 

1.3.1. Prípravná fáza 
 
V prípravnej fáze Objednávateľ dodá dokumenty určené na digitalizáciu Zhotoviteľom v zmysle tejto 
Zmluvy po častiach/várkach. Poradie dokumentácie určenej na digitalizáciu určuje Objednávateľ podľa 
vlastných priorít. V rámci prípravnej fázy sa zrealizuje: 
- výber spisov na digitalizáciu zo strany Objednávateľa, 
- kontrola názvov a identifikačných znakov spisov zo strany Objednávateľa (dôležité pre správne 

zaradenie do adresárovej štruktúry), 
-  odovzdanie spisov Zhotoviteľovi (vyhotoví sa záznam, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy). 

 
1.3.2. Fáza 1 
 
V tejto fáze spisy určené na digitalizáciu dodané Objednávateľom formálne skontrolujú poverení 
zamestnanci Zhotoviteľa aj Objednávateľa. Minimálne jeden poverený zamestnanec Objednávateľa bude 
stále prítomný  pri preberaní, rozbaľovaní aj skenovaní určenej dokumentácie a bude poskytovať odborný 
dohľad nad úkonmi súvisiacimi s digitalizáciou jeho vlastných dokumentov. 
- Po vykonaní prevzatia spisov (prípravná fáza) a  ich formálnej kontrole sa vykoná elektronický zápis 

čísla spisu kvôli evidencii. 
- Po vytvorení elektronického spisu sa fyzický spis rozoberie na jednotlivé súčasti spisu a následne sa 

jednotlivé súčasti spisu rozoberú na zložky. 
- Vykoná sa odspinkovanie a rozviazanie spisov, okrem notárom zviazaných dokumentov. 
- Prebehne spracovanie spisov a pridelenie tzv. „patch“ kódov alebo obdobných kódov pre 

automatizované spracovanie počas skenovania. 
- Vykoná sa skenovanie voľných strán spisov. 
- Vykoná sa skenovanie zviazaných častí spisov na plochom skeneri. 
- Vykoná sa zaradenie skenovaných materiálov do príslušných adresárov. 
- Vykoná sa vytriedenie „patch“ kódov. 
- Vykoná sa kontrola skenov. 
- Vykoná sa zoradenie spisov späť do pôvodných celkov. 
- Odovzdajú sa zoskenované fyzické spisy v pôvodnom stave späť. 
- Naskenované spisy sa nahrajú na vzdialený server Objednávateľa vytvorený na tento účel. 
- Každá naskenovaná strana, okrem viazaných dokumentov, bude obsahovať vytlačenú časovú značku 

– informáciu o tom, kedy bola predmetná strana skenovaná. 
 

1.3.3. Fáza 2 
 
V tejto fáze prebehne postprodukcia – orezanie, retušovanie, vyrovnanie strán, OCR, 



anonymizácia osobných údajov, vyťaženie metadát a ďalšie úkony súvisiace s prípravou digitalizovaných 
dokumentov pre praktické použitie a zverejnenie v publikačnom SW. OCR, anonymizáciu alebo iné 
špecifické úpravy nie je možné vykonať na dokumentoch písaných ručne, vytvorených starými alebo 
neštandardnými technológiami alebo postupmi. Digitalizácia a následné úpravy takýchto alebo 
obdobných dokumentov bude predmetom vzájomnej dohody zmluvných strán a nespadá ani do cenníka, 
ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

 
1.3.4. Fáza 3 
 
Fáza 3  obsahuje prípravu digitalizovaných dát na nahranie do publikačného systému. 

 
1.4. Skenovanie dokumentácie bude prebiehať do formátov a v kvalite zvolených Objednávateľom v zmysle 

cenníka, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 
 
1.5. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri zhotovovaní Diela náležitú súčinnosť podľa tejto Zmluvy 

prostredníctvom svojich poverených zamestnancov. 
 
1.6. Objednávateľ sa zaväzuje pred zahájením vykonávania Diela pripojiť zariadenia Zhotoviteľa na dátový 

server alebo diskové pole, na ktorý bude Dielo odovzdané. 
 
 

Článok II. 
Miesto vykonania Diela, Miesto odovzdania Diela a Čas vykonania Diela 

 
2.1. Miestom vykonávania Diela je pracovisko Objednávateľa - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 

sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií - konkrétne vyhradené 
priestory na adrese Drieňová 22, Bratislava (ďalej len „Pracovisko“). 

 
2.2. Pracovisko je pokladané za pripravené a spôsobilé na vykonanie Diela pri nasledovných technických 

parametroch vybavenia: 
 

2.2.1. funkčný XINO S713 – vysokovýkonný skener na voľné listy. 
2.2.2. Funkčnosť vybavenia Pracoviska podľa bodov 2.2.1. až 2.2.2. je v zodpovednosti Objednávateľa 

a v prípade poruchy technického zariadenia bez zavinenia povereného pracovníka Zhotoviteľa 
lehota na dokončenie Diela podľa bodu 2.4. až do odstránenia poruchy neplynie. 

 
2.3. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo na Pracovisku. V prípade rozšírenia Pracoviska o iné miesto je zhotoviteľ 

povinný oznámiť objednávateľovi miesto rozšírenia. Po dokončení Diela dôjde k jeho odovzdaniu takisto 
na Pracovisku. 

 
2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo najneskôr do 7 mesiacov od odovzdania všetkých častí/várok 

spisovej dokumentácie podľa bodu 1.3.1., posledná odrážka tejto zmluvy a súčasne pripravenosti 
Pracoviska podľa bodu 1.6. a 2.2. tejto zmluvy. Lehota vykonania diela podľa predchádzajúcej vety platí 
(i) v prípade rozsahu 1.550.000 ks. strán dokumentácie určenej na skenovanie, (ii) za predpokladu 
náležitej pripravenosti Pracoviska počas celého zhotovovania Diela (iii) a za predpokladu náležitej 
súčinnosti Objednávateľa pri zhotovovaní Diela. V prípade ak bude rozsah požadovanej dokumentácie 
vyšší ako je uvedené v predchádzajúcej vete, doba vykonania Diela sa primerane upraví dodatkom k tejto 
Zmluve. Termín odovzdania Diela sa posúva o prekážky na strane Objednávateľa. 

 
2.5. Dielo bude odovzdané Objednávateľovi po častiach/várkach spôsobom uvedeným v bode 1.3.2, posledné 

dve odrážky a v bode 1.3.4. tejto zmluvy. Po vykonaní Diela ako celku sa vyhotoví odovzdávací a preberací 
protokol podľa bodu 7. tejto Zmluvy, ktorého vzor tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

 
Článok III. 

Odmietnutie vykonania Diela 
 



3.1. Zmluvná strana je oprávnená odmietnuť vykonanie Diela v prípade, ak dôjde k niektorej z nasledovných 
skutočností zo strany druhej zmluvnej strany: 

 
3.1.1. Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s pokynmi Objednávateľa aj napriek tomu, že Objednávateľ 

ho na tento rozpor písomne upozornil a zo strany Zhotoviteľa nedošlo k náprave. 
3.1.2. Pracovisko nie je napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa prispôsobené na realizáciu Diela 

podľa bodu 2.2 tejto Zmluvy. 
3.1.3. Objednávateľ napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa neposkytuje náležitú súčinnosť na 

vykonanie Diela v zmysle tejto Zmluvy. 
 
3.2. Odmietnutie vykonanie Diela môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy tou zmluvnou stranou, ktorá 

adresovala druhej zmluvnej strane písomné upozornenie podľa bodov 3.1.1. až 3.1.3. V prípade ak sa 
zmluvná strana rozhodne nevyužiť svoje právo na odstúpenie od Zmluvy podľa predchádzajúcej vety, 
lehota na vykonanie Diela podľa bodu 2.4. spočíva (neplynie) až do odstránenia prekážky, ktorá bola 
dôvodom na odmietnutie vykonania Diela. Odmietnutie vykonať Dielo sa druhej strane oznamuje 
písomne a nie je možné ho zamieňať alebo vykladať ho ako odstúpenie od Zmluvy. Odstúpiť od Zmluvy je 
možné po uplynutí lehoty 30 dní odo dňa oznámenia o odmietnutí vykonania Diela, pokiaľ počas tejto 
lehoty nie je odstránená prekážka, ktorá bola dôvodom na odmietnutie vykonania Diela. 

 
 

Článok IV. 
Cena za Dielo 

 
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonanie Diela zaplatí Zhotoviteľovi cenu za jednotlivé časti/várky Diela, 

podľa odovzdaných strán vykonaného diela v jednotlivých častiach/várkach. 
  
4.2. Cena za prípravu na skenovanie podľa bodu 1.3.2., druhá a tretia odrážka (ďalej len „príprava na 

skenovanie“) zahŕňa predbežnú kontrolu rozdelenia dokumentov, odspinkovanie, vyberanie z obalov, , 
vyrovnávanie zahnutých rohov, rozlepovanie obálok, manipulácia s citlivým/poškodeným materiálom 
a pod. Cena za prípravu na scanovanie sa určí na základe cenníka, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu č. 2 tejto 
Zmluvy. 

 
4.3. Cena diela za fázu 1 (bod 1.3.2.) s výnimkou ceny prípravy na skenovanie podľa bodu 4.2. sa odvíja od 

počtu skenovaných dokumentov, rozmeru dokumentu, štruktúry listov (voľné listy, viazané listy, , listiny,) 
rozlíšenia (dpi) a formátu ukladania (TIFF, JPG, PDF atď.) a to na základe cenníka, ktorý tvorí nedeliteľnú 
prílohu č. 2 tejto Zmluvy. V cenníku podľa prílohy č. 2 je uvedené aj zatriedenie do adresárovej štruktúry 
schválenej Objednávateľom. Schéma adresárovej štruktúry tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy 
(príloha č. 3). 

 
4.4. Cena diela za fázu 2 (bod 1.3.3.) a fázu 3 (bod 1.3.4.) závisí od rozsahu potrebných činností zahrňujúcich 

pomenovanie adresárov, podadresárov, jednotlivých súborov, konverzia do iných formátov, práca so 
skenmi: orezanie, vyrovnávanie, potlačenie pozadia (ďalej len „post produkcia“). Cena za post produkciu 
bude stanovená na základe osobitnej dohody medzi zmluvnými stranami. 

 
4.5. Právo Zhotoviteľa na Cenu Diela vzniká priebežne po ukončení jednotlivých častí Diela a Objednávateľ sa 

zaväzuje ukončené časti Diela zaplatiť v zmysle tejto Zmluvy a cenníka ako jej neoddeliteľnej prílohy. 
 
4.6. Cena Diela zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s vykonaním Diela, 

najmä: 
 

4.6.1. náklady na riadne zhotovenie a ukončenie Diela, na všetky činnosti potrebné na vykonanie Diela, 
4.6.2. dane, clá, licenčné poplatky, odvody, 
4.6.3. náklady spojené so zárukou a náklady na poistenie, ak je podľa Zmluvy Zhotoviteľ povinný toto 

poistenie zabezpečiť, 
4.6.4. náklady na akúkoľvek dokumentáciu, ktorú zabezpečuje podľa Zmluvy Zhotoviteľ. 

 
 



Článok V. 
Spôsob úhrady ceny a platobné podmienky 

 
5.1. Zhotoviteľ je oprávnený v priebehu vykonávania Diela uplatniť platbu na Cenu Diela výlučne vystavením 

a doručením faktúry Objednávateľovi postupom podľa Zmluvy. 
 
5.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) na konkrétnu časť Diela, ktorú Zhotoviteľ ukončil 

a to v zmysle záznamu o odovzdaní spisov pre konkrétnu časť/várku dokumentov podľa bodu 1.3.1, 
posledná odrážka tejto Zmluvy. Cenu za jednotlivé časti/várky Diela bude Zhotoviteľ Objednávateľovi 
vystavovať raz za kalendárny mesiac ako súhrn odovzdaných častí Diela v danom mesiaci. Cena za 
Dielo/časť Diela je splatná do 30 dní od prevzatia Diela/časti Diela Objednávateľom podľa bodu 2.5. a po 
doručení faktúry Objednávateľovi. Faktúra bude vystavená vo vyhotovení 2 originálov pre Objednávateľa. 
V prílohe k faktúre bude po položkách uvedené množstvo za jednotlivé spracované dokumenty. Prílohou 
faktúry bude aj čiastkový protokol o odovzdaní Diela.  

 
 

Článok VI. 
Práva a povinnosti Strán 

 
6.1. Objednávateľ má popri iných právach stanovených v tejto Zmluve aj: 
 
6.1.1. Právo dávať Zhotoviteľovi pokyny alebo meniť udelené pokyny pri vykonávaní Diela a Zhotoviteľ je 

povinný pokyny Objednávateľa dodržať, pričom Objednávateľ berie na vedomie, že pokyny môžu mať 
vplyv na zvýšenie/zníženie ceny alebo na termín odovzdania Diela. V prípade, že udelené pokyny budú 
mať vplyv na zvýšenie/zníženie ceny alebo na termín odovzdania Diela, nebudú udelené pokyny účinné, 
až do dohody zmluvných strán o výške ceny alebo nového termínu dodania Diela. V prípade pokynov, 
ktoré budú mať vplyv na zníženie ceny diela platí, že rozsah Diela nemôže byť znížený pod objem 
1.550.000 ks. strán skenovanej dokumentácie. 

6.1.2. Právo kedykoľvek vymenovať oprávnene osoby, ktoré budú počas účinnosti tejto Zmluvy oprávnené 
konať za Objednávateľa v záležitostiach súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to uvedením ich mien a 
kontaktných údajov. O takejto zmene bude zhotoviteľ informovaný vždy písomnou formou 
 

 
6.2. Zhotoviteľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje: 
 

6.2.1. Zhotoviteľ je na žiadosť Objednávateľa povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť osobám, ktoré sú 
v právnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne 
potrebné vysvetlenia týkajúce sa vykonávania Diela. 

 
6.2.2. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi úplné, správne a pravdivé vyhlásenia. 

 
6.2.3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu spisov, ktoré prevzal od objednávateľa, zodpovedá za ich 

stratu, prípadne poškodenie. 
 

6.2.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu osobných údajov , ktoré obsahujú spisy prevzaté od 
objednávateľa. 

 
6.2.5. Právo kedykoľvek vymenovať oprávnene osoby, ktoré budú počas účinnosti tejto Zmluvy oprávnené 

konať za Zhotoviteľa v záležitostiach súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to uvedením ich mien a 
kontaktných údajov. O takejto zmene bude objednávateľ informovaný vždy písomnou formou 

 
 
 

Článok VII. 
Odovzdanie a prevzatie Diela, Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody 

 



7.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi 
po častiach v zmysle bodu 2.5., pričom Dielo bude odovzdané a prevzaté vcelku na základe preberacieho 
protokolu (príloha č. 4 Zmluvy).  
 

7.2. Odovzdanie Diela sa uskutoční na základe vyzvania Zhotoviteľa v deň určený Zhotoviteľom, termín určený 
vo výzve zhotoviteľa je pre strany záväzný. 

 
7.3. Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ v žiadnom prípade nie je vlastníkom Diela; vlastníkom Diela je vždy 

Objednávateľ. 
 

Čl. VIII. 
Zodpovednosť za vady a záruka 

 
8.1. Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve. Vadou sa rozumie odchýlka 

v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto Zmluvou alebo podkladmi alebo všeobecne 
záväznými predpismi a platnými normami. 

 
8.2. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za akosť, že Dielo bude mať bežné a dohodnuté vlastnosti 

počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na Dielo je stanovená na 24 mesiacov. 
Záručná doba pre Dielo začne plynúť dňom kedy došlo k odovzdaniu Diela. 

 
8.3. Podmienky záručného servisu. Zmluvné strany sa dohodli, že 
 

8.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Objednávateľom písomne oznámené počas záručnej doby, ak sú 
uplatnené v lehotách a postupom v súlade s Obchodným zákonníkom. 
 

8.3.2. Objednávateľ sa zaväzuje všetky vady oznamovať písomne na adresu Zhotoviteľa. Zodpovednosť 
Zhotoviteľa za vady Diela a zodpovednosť zo záruky sa riadi touto Zmluvou a príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä je Zhotoviteľ povinný reklamovanú vadu 
preskúmať bez zbytočného odkladu po jej oznámení a uznanú vadu odstrániť v čase dohodnutom 
s Objednávateľom. 

 
 

Článok IX. 
Dôsledky neplnenia Zmluvy, Omeškanie, Zmluvné pokuty, Náhrada škody, Odstúpenie od Zmluvy 

 
9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s ukončením Diela v čase 

dohodnutom v ods. 2.4 vo výške 0,05 % z Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý týždeň omeškania, najviac 
však do súhrnnej výšky 2 % z Ceny za túto časť Diela. Právo na zmluvnú pokutu podľa tohto odseku 
nevzniká za prvý týždeň omeškania. 

 
9.2. V prípade, ak zmluvná strana poruší svoju povinnosť, je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu, 

ktorá jej tým vznikla, a to v prípadoch a za podmienok podľa právnych predpisov. Ak Objednávateľ 
neodovzdá Zhotoviteľovi Dielo spôsobnom a/alebo v čase podľa Zmluvy a/alebo je Objednávateľ v 
omeškaní so zaplatením peňažnej pohľadávky voči Zhotoviteľovi, má Zhotoviteľ právo odmietnuť 
vykonávanie Diela podľa čl. III. tejto Zmluvy alebo odmietnuť odstraňovanie vád, a to až do doby, kým si 
Objednávateľ túto povinnosť splní. 

 
9.3. V prípade podstatného porušenia povinnosti zmluvnou stranou uvedeného v tejto Zmluve alebo v 

zákone, je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť ak doručením písomnej výzvy na splnenie 
povinnosti so splnením ktorej je druhá strana v omeškaní alebo na odstránenie dôvodu odstúpenia, s 
poskytnutím dodatočnej lehoty najmenej 30 dní na splnenie povinnosti alebo odstránenie dôvodu 
odstúpenia a táto zmluvná strana v tejto lehote túto povinnosť nesplní a/alebo toto omeškanie či dôvod 
odstúpenia neodstráni. Písomná výzva podľa predchádzajúcej vety môže byť zaslaná spolu s odmietnutím 
vykonávania Diela podľa bodu 3.2. tejto Zmluvy. 

 
9.4.  Pre odstúpenie od Zmluvy tiež platí: 



 
9.4.1. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa Zmluva zrušuje momentom doručenia odstúpenia 

druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy, prípadne iný zánik či zrušenie Zmluvy, sa 
okrem iného nedotýka aj voľby Obchodného zákonníka podľa § 262 a iných ustanovení tejto 
Zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
ukončení Zmluvy, a ustanovení, ktoré stanovujú spôsob vysporiadania medzi zmluvnými 
stranami. 

 
9.4.2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pre porušenie povinnosti Zhotoviteľa 

alebo z dôvodu za ktorý zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi výlučne 
cenu za Dielo ukončené Zhotoviteľom do účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Spôsob 
vysporiadania zmluvného vzťahu pre prípad odstúpenia od Zmluvy je riešené príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka o odstúpení. 

 
9.4.3. V prípade odstúpenia od Zmluvy Zhotoviteľ vždy odovzdá Objednávateľovi už ukončené časti 

Diela. 
 
 

Článok X. 
Doručovanie 

 
10.1. Písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať pri využití údajov uvedených v 

obchodnom registri. Za doručenie písomnosti v súvislosti s touto Zmluvou druhej zmluvnej strane sa 
považuje: 

 
10.1.1. osobné doručenie písomnosti druhej zmluvnej strane, ktorá je povinná potvrdiť prevzatie 

písomnosti, k doručeniu môže dôjsť priamo oprávnenou osobou zmluvnej strany alebo 
10.1.2. prostredníctvom kuriéra, a to oprávnenej osobe prípadne do podateľne druhej zmluvnej 

strany; ak zmluvná strana odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za 
doručenú odmietnutím jej prevzatia, alebo 

10.1.3. zaslanie písomnosti ako doporučenej poštovej zásielky prostredníctvom pošty zásadne na 
adresu uvedenú na prvej strane tejto Zmluvy; v prípade ak sa zaslaná zásielka vráti späť ako 
nedoručená z akéhokoľvek dôvodu sa táto považuje za doručenú dňom jej vrátenia, alebo 

10.1.4. e-mailovou správou na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy; odoslanie a doručenie takejto 
správy sa považuje deň doručenia e-mailovej správy. 

 
10.2. Písomnosti, ktorých obsah sa týka platnosti, účinnosti, znenia zmluvy, alebo ich obsah považuje 

doručujúca strana za podstatný z iného dôvodu, sa považujú za doručené len, ak boli doručené 
spôsobom podľa ods. 10.1.1, 10.1.2. alebo 10.1.3 tejto Zmluvy. 
 

10.3. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné 
úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme. 

 
 

Článok XI. 
Spoločné ustanovenia 

 
11.1. Právne vzťahy a riešenie sporov. Strany sa dohodli, že: 
 

11.1.1. Právne vzťahy zo Zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s jej uzavretím, platnosťou, porušením 
povinností a následkami porušenia povinností, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej 
republiky. 

11.1.2. V súlade s § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka sa ich záväzkový vzťah založený touto Zmluvou 
spravuje Obchodným zákonníkom. Vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú 
Obchodným zákonníkom. 

11.1.3. Spory zo Zmluvy, vrátane sporov týkajúcich sa jej uzavretia a platnosti, patria do právomoci 
Slovenských súdov. Strany sa dohodli, že spory zo Zmluvy nie je možné prejednávať pred 



súdmi iného štátu ako Slovenskej republiky. V prípade, ak sa Strany zaviazali v tejto Zmluve, 
alebo sa počas platnosti tejto Zmluvy zaviažu, že uzavretá Zmluva sa doplní ešte o úpravu 
určitých otázok, chýbajúci obsah Zmluvy podľa tejto dohody určí súd, ak nedôjde k jeho 
dojednaniu Stranami. 

 
11.2. Peňažné záväzky budú zmluvné strany plniť na bankový účet druhej zmluvnej strany uvedený v tejto 

Zmluve, pokiaľ pre konkrétnu platbu písomne neoznámi zmluvná strana iný účet (aj uvedením čísla účtu 
vo vystavenej faktúre). Ak sa v tejto Zmluve uvádza účet, myslí sa tým bankový účet zmluvnej strany 
uvedený na úvodnej strane tejto zmluvy alebo bankový účet, ktorý oprávnená zmluvná strana pre 
konkrétnu platbu oznámi povinnej strane. V prípade zmeny účtu písomne oznámi zmluvná strana druhej 
zmluvnej strane jeho zmenu, od tohto momentu je druhá zmluvná strán povinná plniť na takto uvedený 
účet. Za oznámenie zmeny účtu sa považuje tiež uvedenie zmeneného účtu priamo vo faktúre. 

 
 

Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 

 
12.1. Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len na základe písomnej dohody Strán, pokiaľ v tejto Zmluve 

nie je výslovne dohodnuté, že sa v konkrétnom prípade môže zmeniť aj iným spôsobom. Zmluva 
nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými Stranami, a týmto dňom je pre Strany právne záväzná. 

 
12.2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. 

Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie 
Úrad vlády SR v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

 
12.3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 

nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení 
Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha 
takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z 
ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie 
ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia 
Zmluvy. 

 
12.4. Strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Zmluvu 

uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a 
zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluva je urobená v 
predpísanej forme, Zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali. 

 
12.5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po jej podpise obdrží každá Strana 2 vyhotovenia. 
 
12.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: 
 

Príloha 1 – Vzor záznamu o odovzdaní konkrétnej časti/várky dokumentov ako podkladu pre čiastkovú 
fakturáciu podľa bodu 5.2. tejto zmluvy 

Príloha 2 –  Cenník 
Príloha 3 – Adresárová štruktúra dodaná Objednávateľom 
Príloha 4  –  Preberací protokol Diela ako celku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V Bratislave dňa 15.04.2021 
 

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky: 
 
 
 
_________________________ 
Mgr. Tomáš Oparty,  
riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR 

 
 
 

Zhotoviteľ: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.: 
 
 
 

_________________________ 
Mgr. Michal Šula  
- predseda predstavenstva 
v.z. Ing. Marek Václavík 
- člen predstavenstva 
na základe generálneho poverenia 

 
 
 

_________________________ 
Mgr. Miroslav Belica  
– člen predstavenstva 
 
 
 
 


