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SERVISNÁ ZMLUVA 
ku Špecializovanému systému na riadenie procesu transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva 

(ďalej len „Zmluva") 
uzavretá podľa S 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
  
medzi zmluvnými stranami: 
 
Názov:  Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Sídlo:  Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
IČO:  00397 687 
DIČ:  2020845255 
IČ DPH:  SK 2020845255 
Zastúpený: Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, poverený výkonom funkcie rektora 
Právna forma: verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a  
  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
IBAN:  SK88 8180 0000 0070 0008 4007 
SWIFT (BIC): SPSRSKBA 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Názov:  A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. 
Sídlo:  Drobného 27, 841 01 Bratislava 
IČO:  31 359 159 
DIČ:  2020345723 
IČ DPH:  SK 2020345723 
Zastúpený: Martin Kusovský, konateľ 
Právna forma: Okresný súd Bratislava l, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 5827/B 
IBAN:  SK88 1100 0000 0026 2302 1122 
SWIFT (BIC): TATRSKBX 
 
(ďalej len „Poskytovateľ”) 
 
(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany”) 
 
 

l. Úvodné ustanovenia 
1. Poskytovateľ na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 25.05.2015 (účinnej od 27.05.2015) dodal 

a implementoval Špecializovaný systém na riadenie procesu transferu technológií a ochrany duševného 
vlastníctva (ďalej len „Špecializovaný systém TTODV“). 

2. Zmluvné strany majú záujem uzavrieť túto Zmluvu a dohodnúť v nej podmienky poskytovania ďalšieho 
servisu Špecializovaného systému TTODV. 

 
II. Predmet Zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi služby zabezpečenia servisnej podpory prevádzky 
Špecializovaného systému TTODV (ďalej len „Servisná podpora”) v rozsahu tejto Zmluvy. 

 
III. Špecifikácia Servisnej podpory 

1. Servisná podpora zahŕňa nasledovné služby: 

 zaisťovanie zhody s platnou všeobecne záväznou legislatívou SR (aktualizácia TTODV v závislosti 
od legislatívnych zmien) vyplývajúcou zo Zbierky zákonov SR na základe e-mailovej/telefonickej 
požiadavky Objednávateľa, 
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 zabezpečenie tzv. softvérovej údržby vo forme odstraňovania vzniknutých prevádzkových chýb 
súvisiacich so Špecializovaným systémom TTODV na základe e-mailovej/telefonickej požiadavky 
Objednávateľa. 

2. Zmluvné strany sú uzrozumené, že počas účinnosti tejto Zmluvy je odstránenie prevádzkových chýb 
súčasťou ceny uvedenej v článku V. tejto Zmluvy. 

3. V prípade potreby úpravy inej ako tzv. softvérovej údržby Špecializovaného systému TTODV je 
Objednávateľ uzrozumený, že takáto služba nie je súčasťou ceny uvedenej v článku V. tejto Zmluvy. 

4. Počet licencií Špecializovaného systému TTODV sa od 01.07.2021 stanovuje na 10 licencií. 

  

IV. Miesto a čas poskytovania Servisnej podpory 
1. Miestom poskytovania Servisnej podpory je sídlo Objednávateľa, pričom Servisná podpora môže byt' 

poskytnutá telefonickými konzultáciami alebo zásahom na mieste v priestoroch Objednávateľa alebo 
vzdialeným prístupom. 
 

V. Cena za Servisnú podporu 
1. Cena za Servisnú podporu poskytnutú v rámci plnenia tejto Zmluvy je v období od 01.07.2021 do 

30.06.2025 stanovená v celkovej výške 11.288,88 € bez DPH (slovom: 
jedenásťtisícdvestoosemdesiatosem eur osemdesiatosem centov). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Servisnú podporu uhradí Objednávateľ Poskytovateľovi po 
dohodnutých častiach a to nasledovne: 

 prvá časť ceny za služby vo výške 1.422,71 € bez DPH (slovom: tisícštyristodvadsaťdva eur 
sedemdesiatjeden centov) bude za obdobie od 01.07.2021 do 31.12.2021, lehota vystavenia 
faktúry je do 30.09.2021; 

 druhá časť ceny za služby vo výške 2.822,22 € bez DPH (slovom: dvetisícosemstodvadsaťdva eur 
dvadsaťdva centov) bude za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022, lehota vystavenia faktúry je 
do 30.06.2022; 

 tretia časť ceny za služby vo výške 2.822,22 € bez DPH (slovom: dvetisícosemstodvadsaťdva eur 
dvadsaťdva centov) bude za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023, lehota vystavenia faktúry je 
do 30.06.2023; 

 štvrtá časť ceny za služby vo výške 2.822,22 € bez DPH (slovom: dvetisícosemstodvadsaťdva eur 
dvadsaťdva centov) bude za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024, lehota vystavenia faktúry je 
do 30.06.2024; 

 piata časť ceny za služby vo výške 1.399,51 € bez DPH (slovom: tisíctristodeväťdesiatdeväť eur 
päťdesiatjeden centov) bude za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025, lehota vystavenia faktúry 
je do 31.03.2025. 

3. K uvedeným cenám za Servisnú podporu bude pripočítaná zákonom stanovená DPH. 
4. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi zo strany 

Poskytovateľa za predpokladu, že faktúra bude spĺňať všetky zákonné a zmluvné náležitosti a bude 
doručená na adresu Objednávateľa, ktorá je uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.  

5. Ak nebude faktúra obsahovať všetky stanovené náležitosti a/alebo prílohy alebo v nej nebudú uvedené 
správne údaje, Objednávateľ je oprávnený do 5 dní od jej doručenia ju Poskytovateľovi vrátiť s 
upozornením na nesprávne a/alebo chýbajúce náležitosti a/alebo údaje. V takomto prípade dohodnutá 
doba splatnosti začne plynúť až od doručenia opravenej (správnej) faktúry Objednávateľovi.  
 

VI. Zodpovednosť za škodu 
1. Poskytovateľ zodpovedá za škody spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. Zodpovednosť 

Poskytovateľa sa obmedzuje na skutočnú škodu, a to vo výške, ktorú mohol Poskytovateľ pri porušení 
svojej povinnosti rozumne predvídať.  

2. Poskytovateľ nezodpovedá Objednávateľovi za škody spôsobené nepredvídateľnými a 
nekontrolovateľnými okolnosťami, najmä zásahmi vyššej moci, nefunkčnosťou hardvéru alebo 
operačného systému, ovládačov zariadení a iných softvérových modulov, ktoré ovplyvňujú funkčnosť 
operačného systému, vojnou, nepokojmi, štrajkom, požiarom, záplavami, nedostatkom pracovníkov 
alebo materiálu a úrazmi, štátnymi obmedzeniami alebo inými príčinami mimo únosnej kontroly danej 
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Zmluvnej strany. Výskyt takýchto okolností je však Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu 
oznámiť Objednávateľovi. 

3. Poskytovateľ nezodpovedá za straty alebo škody, ktoré vzniknú priamym alebo nepriamym konaním 
alebo nedbanlivosťou pri využívaní Špecializovaného systému TTODV zo strany Objednávateľa, resp. jeho 
pracovníkov. 
 

VII. Ochrana informácií 
1. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre 

utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na 
ukončenie účinnosti tejto Zmluvy.  

2. Za dôverné informácie sa bez ohľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie, ktoré neboli 
niektorou zo Zmluvných strán označené ako verejné. 

 
VIII. Ukončenie Zmluvy 

1. Zmluva môže byt' ukončená vzájomnou dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy v prípadoch 
stanovených touto Zmluvou alebo z dôvodov ustanovených zákonom. 

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 
Zmluvnej strane.  

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak: 

 Poskytovateľ podstatným spôsobom porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy, 

 Poskytovateľ stratí právne predpoklady na riadne plnenie Zmluvy. 
4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak: 

 Objednávateľ nesplní svoj finančný záväzok, napriek písomnej výzve Poskytovateľa, ani do 60 dní odo 
dňa splatnosti faktúry, 

 Objednávateľ opakovane porušil svoje povinnosti zo Zmluvy, alebo v prípade pozastavenia plnenia 
Zmluvy, ktoré presiahne 30 dní. 
 

IX. Záverečné ustanovenia 
1. Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú a to na obdobie štyroch rokov (od 01.07.2021 do 30.06.2025). 
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnenie 
Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sa po jej podpise obidvomi Zmluvnými stranami bez zbytočného 
odkladu zaväzuje zabezpečiť Objednávateľ.  

3. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné a účinné len vtedy, ak sú vyhotovené v písomnej forme, 
podpísané oboma Zmluvnými stranami a výslovne sa odvolávajú na túto Zmluvu. 

4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá Zmluvná strana 
dostane dva rovnopisy. 

5. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
potvrdenie toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne 
podpísali. 

 
V Bratislave dňa  
 
 
 
 
............................................................................. ............................................................................. 
Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík Martin Kusovský  
poverený výkonom funkcie rektora   konateľ 
(Objednávateľ)      (Poskytovateľ) 


