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Zmluva o poskytovaní odborných služieb a o správe webovej stránky www.rrz.sk 
(www.rozpoctovarada.sk) 

podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení platných 

právnych predpisov (ďalej len „Zmluva“) 
 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 
 
Objednávateľ: 
 
   obchodné meno:  Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 

       sídlo:  Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
           IČO:  42263051 
  

   
      DIČ:  2023552652 
      IČ DPH:  SK2023552652 
      štatutárny orgán:  Ing. Viktor Novysedlák 
      bankové spojenie:  Národná banka Slovenska  
      číslo účtu:  IBAN: SK12 0720 0000 0000 0009 2427 

       kontakt:  tel. č.: 02/57874959, e-mail: sekretariat@rrz.sk 
   
   (ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ: 
 
obchodné meno: h24 CREATIVE STUDIO s.r.o. 

sídlo: Sídlisko I 990/46 093 01 Vranov nad Topľou 

IČO: 47536551 

DIČ: 2023955010 

IČ DPH: SK2023955010 

údaj o zápise: Obchodný  register  Okresného  súdu  Prešov,  oddiel:  Sro, vložka č. 29467/P 

štatutárny orgán: Martin Vasiľ, konateľ 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu: IBAN: SK0409000000005050830574 

kontakt: tel. č.: +421 949 762 178, e-mail: info@h24.sk 

 
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 
 
(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ len „Zmluvné strany“) 
 
 

mailto:sekretariat@rrz.sk
mailto:info@h24.sk
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Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1. Zmluva sa uzatvára po prevzatí Diela podľa Zmluvy o dielo, ktorá bola výsledkom obstarávania 

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Vytvorenie nového webového sídla 
RRZ, zabezpečenie jeho prevádzky a rozvoja, zriadenie kompletnej technologickej infraštruktúry, 
migrácia údajov pôvodného webového sídla", vykonaného Objednávateľom ako verejným 
obstarávateľom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pod RRZ sa rozumie Rada pre 
rozpočtovú zodpovednosť, pod KRRZ Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. 

1.2. Vzájomné práva a povinnosti, ako aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v 
súvislosti so Zmluvou sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich 
platnom a účinnom znení a právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. 

 
Čl. II 

Predmet Zmluvy 
 
2.1.  Predmetom plnenia zmluvy je zabezpečenie servisu, podpory a rozvoja webovej stránky, ktorý 

spočíva v 
a) zabezpečení webhostingu, vrátane servisu, podpory, odstraňovania porúch webovej 

stránky, aktualizácii bezpečnostných komponentov (vrátane certifikátov), správy domén a 
account manažment. Webhosting pre stránku musí byť s diskovým priestorom minimálne 
50 GB, konektivita internetu 1,2 Gbit/s, podpora CMS. Zabezpečenie nepretržitého 
webhostingu je vlastnými technickými prostriedkami, alebo využitím týchto prostriedkov 
prostredníctvom tretej strany. 

b) dodatočných programátorských prácach (pre úpravu či doprogramovanie nových 
funkcionalít) a grafických prácach súvisiacich s prezentáciou na webovom sídle v rozsahu 
najviac 480 hodín za celé obdobie trvania zmluvy na základe požiadavky Objednávateľa.   

2.2.  Náklady na získanie certifikátov a registráciu domén nie sú súčasťou predmetu zmluvy. 
 

Čl. III 
Lehota plnenia 

 
3.1. Zmluva sa uzatvára na obdobie 48 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.  
3.2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia podľa Článku II. Zmluvy počas pracovných 

dní (pondelok - piatok) v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. po obdržaní písomnej výzvy formou 
e-mailu (prípadne iným preukázateľným spôsobom) s obsahom dokumentov a popisu zmien, 
ktoré majú byť na webstránke vykonané.  

3.3. Dodávateľ si vyhradzuje dostatočný časový priestor na uskutočnenie požadovaných zmien na 
webstránke, najviac však 3 pracovné dni od obdržania výzvy v prípade zmien a úprav 
nevyžadujúce programátorské práce na webstránke (zmena textového obsahu, pridávanie 
fotogalérií, dokumentov v obsahu stránky a pod.).  

3.4. V prípade nutnosti doprogramovania funkcionality sa lehota určí individuálne podľa náročnosti 
po vzájomnej dohode a odsúhlasení lehôt. 

3.5. Do výkonu práce sa okrem času potrebného na zverejnenie informácií na webstránke počítajú 
všetky úkony potrebné k realizácii požiadavky (scanovanie, konverzia do iných formátov, úprava 
fotografií, konzultácie a pod.). 
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Čl. IV 
Odmena 

 
4.1. Odmena za poskytované služby je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena služieb bez dane z pridanej hodnoty je: 
a) podľa čl. II, ods. 2.1, písmeno a) v sume tridsať (30,-) eur za jeden kalendárny mesiac, 
b) podľa čl. II, ods. 2.1, písmeno b) v sume tridsať (30,-) eur za jednu hodinu práce. 

4.3. Dohodnutá odmena je cenou bez DPH. Zhotoviteľ pri fakturácii uplatní k cene daň z pridanej 
hodnoty v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“) v sadzbe platnej ku dňu vzniku daňovej 
povinnosti. 

 
Čl. V 

Platobné podmienky 
 
5.1. Na predmet zákazky sa neposkytuje preddavok ani zálohová platba. Vlastná platba sa bude 

realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry.  
5.2.  Odmena za predmet Zmluvy je splatná na základe faktúry Zhotoviteľa. Faktúru za realizované 

služby je povinný Zhotoviteľ vystaviť a doručiť do štrnásteho dňa mesiaca, ktorý nasleduje po 
mesiaci, za ktorý sa fakturujú služby. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia. 

5.3.  Faktúra Zhotoviteľa musí obsahovať všetky náležitosti faktúry ako účtovného a daňového 
dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

5.4.  Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. V prípade, ak faktúra 
neobsahuje predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na 
doplnenie, príp. opravu, pričom v tomto prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Nová 
30-dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až doručením riadnej (opravenej a/alebo 
doplnenej) faktúry Objednávateľovi. Za deň úhrady odmeny sa považuje deň odpísania celej 
fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa. 

5.5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane v lehote ustanovenej v § 78 ods. 1 zákona 
o dani z pridanej hodnoty. Porušenie tejto daňovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne 
záväzného právneho predpisu je podstatným porušením Zmluvy a dôvodom na okamžité 
odstúpenie Objednávateľa od tejto Zmluvy. 

5.6. Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že faktúry za poskytnuté služby môže 
Zhotoviteľ vystavovať aj v elektronickej podobe. Elektronické faktúry budú Objednávateľovi 
zasielané v štandardnom formáte PDF na e-mailovú adresu sekretariat@rrz.sk a sú zmluvnými 
stranami považované za plnohodnotné a riadne vystavené faktúry. 

5.7.  Za deň doručenia elektronickej faktúry sa bude považovať vždy prvý (1.) pracovný deň 
nasledujúci po dni preukázateľného doručenia elektronickej faktúry prostredníctvom 
elektronickej pošty. Ak sa preukáže, že Objednávateľovi nebola elektronická faktúra riadne 
doručená, nedostáva sa Objednávateľ do omeškania s platením sumy vyúčtovanej touto faktúrou.  

5.8.  Platby Objednávateľa podľa tejto Zmluvy sa považujú za zaplatené v okamihu pripísania 
fakturovanej čiastky na bankový účet Zhotoviteľa. 
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Čl. VI 
Omeškanie 

 
6.1 Povinná zmluvná strana je v omeškaní, ak povinná zmluvná strana riadne a včas nesplní svoj 

záväzok zo zmluvy, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok 
zanikne iným spôsobom. Povinná zmluvná strana však nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť 
svoj záväzok v dôsledku omeškania oprávnenej zmluvnej strany. 

 
6.2.  Oprávnená zmluvná strana je v omeškaní, ak v rozpore so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi 

zo zmluvy neprevezme riadne ponúknuté plnenie alebo neposkytne riadne spolupôsobenie 
potrebné na to, aby povinná zmluvná strana mohla riadne a včas splniť predmet tejto zmluvy.  

 
6.3.  V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ktorejkoľvek peňažnej platby podľa zmluvy 

vzniká Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi právo zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania. 

 
6.4.  V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením služieb podľa tejto zmluvy je 

Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny služieb 
fakturovaných za predchádzajúci kalendárny mesiac, a to 0,05% z ceny za každý aj začatý deň 
omeškania. V prípade, ak súčet omeškaní Zhotoviteľa presiahne 30 dní, má Objednávateľ právo 
odstúpiť od zmluvy. 

 
 

Čl. VII 
Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

 
7.1.  Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy s odbornou 

starostlivosťou a dbať, aby nedošlo k poškodeniu technológií Objednávateľa, alebo k 
zničeniu jeho majetku. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet podľa tejto Zmluvy v súlade 
s podkladmi a technickou dokumentáciu dodanými mu Objednávateľom. 

7.2.  Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet plnenia Zmluvy na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo v čase dojednanom v článku III. tejto zmluvy. 

7.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet tejto Zmluvy sám resp. vlastnými zamestnancami alebo 
inými zmluvne spolupracujúcimi subjektmi, pričom je povinný u každého z nich zabezpečiť 
dodržiavanie všetkých podmienok plnenia tejto Zmluvy. 

7.4.  Zhotoviteľ má povinnosť všetky informácie a všetky prostriedky zverené mu 
Objednávateľom, ich súčasti a príslušenstvo, používať len na účely plnenia predmetu tejto 
Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 
sa v priebehu plnenia  tejto Zmluvy dozvedel. 

7.5. Zhotoviteľ má právo na včasné poskytnutie všetkých a kompletných informácií od 
Objednávateľa, ktoré sú potrebné na plnenie predmetu tejto Zmluvy. 

7.6.  Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú 
povahu vecí prevzatých od Objednávateľa alebo pokynov daných mu Objednávateľom na 
vykonanie predmetu Zmluvy. V prípade, ak si túto povinnosť Zhotoviteľ nesplnil, zodpovedá 
za vady spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných Objednávateľom alebo pokynov 
daných mu Objednávateľom. 

7.7.  Zhotoviteľ je oprávnený obmedziť alebo pozastaviť vykonávanie predmetu Zmluvy z 
dôvodov majúcich pôvod v činnosti tretích osôb alebo zásahu vyššej moci alebo z dôvodov 
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poruchy na zariadení subdodávateľov (napr. výpadky elektrickej energie, telekomunikačného 
spojenia), pokiaľ týmto udalostiam nešlo objektívne zabrániť. 

7.8.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vopred informovať Objednávateľa o skutočnostiach obmedzujúcich 
alebo pozastavujúcich vykonávanie predmetu Zmluvy, ak sú mu tieto skutočnosti vopred 
známe tak, aby Objednávateľ mohol prijať nevyhnutné opatrenia. Uvedené sa týka 
plánovaných opráv a údržby zariadení, prerušenia dodávky elektrickej energie, rekonštrukcie 
inžinierskych sietí a podobne.  

7.9.  Pri  ochrane  osobných  údajov  sa musí Zhotoviteľ  riadiť zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade havarijného stavu, preukázateľne spôsobeného pri      
vykonávaní predmetu plnenia podľa článku II. zmluvy vlastnou nedbanlivosťou, ho bez odkladu, 
po nahlásení nedostatku, resp. poruchy, odstráni.  

7.11. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky zmeny svojich identifikačných, a 
kontaktných údajov bezodkladne po tom, čo k prípadnej zmene dôjde. V prípade neoznámenia 
uvedených zmien Objednávateľovi nesie Zhotoviteľ zodpovednosť za akékoľvek škody týmto 
vzniknuté. 

7.12. Zhotoviteľ predpokladá výhradné autorstvo obdržaných informácií, dokumentov, fotografií a 
grafík a nezodpovedá za obsah, ktorý odberateľ požaduje na webstránke zverejniť. 

 
Čl. VIII 

Práva a povinnosti Objednávateľa 
 
8.1.  Objednávateľ sa zaväzuje dodať Zhotoviteľovi všetky podklady a technické špecifikácie 

potrebné pre plnenie predmetu Zmluvy.  
8.2.  Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť Zhotoviteľovi všetky podmienky potrebné pre hladký priebeh 

vykonávania predmetu Zmluvy. 
8.3.  Objednávateľ je povinný rešpektovať autorské a iné práva tretích osôb, najmä práva duševného 

vlastníctva (napr. práva k obchodnému menu, autorské práva k softvéru, k filmovým, hudobným 
a fotografickým dielam alebo práva k ochranným známkam). Objednávateľ plne a bezvýhradne 
zodpovedá za prípadný rozpor zverejňovaných informácií a materiálu s autorským zákonom. 
Zhotoviteľ si pri zistení akéhokoľvek porušenia povinností Objednávateľa podľa predošlej vety 
vyhradzuje právo na okamžité prerušenie vykonávania Diela až do doby odstránenia chybného 
materiálu. 

8.4. Objednávateľ je povinný oznamovať Zhotoviteľovi všetky zmeny svojich identifikačných, 
fakturačných a kontaktných údajov bezodkladne po tom, čo k prípadnej zmene dôjde. V 
prípade neoznámenia uvedených zmien Zhotoviteľovi nesie Objednávateľ zodpovednosť za 
akékoľvek škody týmto vzniknuté. 

8.5.  Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie predmetu Zmluvy. Ak Objednávateľ zistí, 
že Zhotoviteľ vykonáva predmet Zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ 
oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nesprávnym 
vykonávaním a predmet Zmluvy vykonával riadnym spôsobom. Ak tak Zhotoviteľ neurobí ani v 
primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne k 
podstatnému porušeniu zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ 
sa zaväzuje uhradiť cenu predmetu plnenia podľa článku IV.do dátumu splatnosti faktúry.  

8.6.  Objednávateľ sa zaväzuje nemeniť konfiguráciu nastavení webstránky a hostingu, nevyvíjať 
činnosť, ktorá by mohla viesť k spôsobeniu havarijného stavu. 

8.7.  Objednávateľ sa zaväzuje informovať Zhotoviteľa o zmenách na webstránke a zasielať 
informácie v potrebnej kvalite prostredníctvom elektronickej pošty. 
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Čl. IX 
Autorské práva 

 
9.1.  Zhotoviteľ nie je majiteľom implementovaného softvéru. Zhotoviteľ poskytuje služby 

implementácie Open Source softvéru (nastavenie, inštalácia, zmeny), ktoré mu povoľuje 
príslušná licencia softvéru. Zodpovednosť za dodržanie autorských práv pri implementácii 
softvéru nesie Zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia.  

9.2. Zodpovednosť za právnu čistotu a dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z 
duševného vlastníctva materiálov (textov, obrázkov, počítačových programov, animácií, 
prezentácií, a iných zdrojov) dodaných Objednávateľom nesie Objednávateľ. V prípade dodanie 
materiálov Zhotoviteľom, za dodržiavanie autorských práv zodpovedá Zhotoviteľ. 

9.3.  Všetky ďalšie súčasti diela, ktoré podliehajú autorskému právu Zhotoviteľa (napr. grafický 
dizajn, spracovanie a pod.) poskytuje Zhotoviteľ Objednávateľom odplatne.  

 
Čl. X 

Náhrada škôd 
 
10.1.  Pokiaľ povinná  strana preukáže, že k porušeniu jej  zákonnej alebo zmluvnej povinnosti došlo v 

dôsledku vyššej moci, druhá strana nemá nárok na náhradu takto spôsobenej škody. To však 
neplatí,  ak  prekážka  označovaná  ako vyššia  moc nastala  až v čase,  keď bola povinná  strana 
v omeškaní s plnením jej povinnosti. 

10.2.  Poškodená  strana nemá nárok na náhradu  škody, ak neplnenie  povinnej strany bolo spôsobené 
v dôsledku konania poškodenej strany alebo nedostatku súčinnosti, na  ktorú  bola  poškodená 
strana povinná a písomne upozornená. 

10.3.  Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti mala 
alebo mohla vedieť, že poruší svoju povinnosť, je povinná oznámiť druhej strane povahu 
prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností a o jej dôsledkoch.  

10.4.  Oznámenie musí byť podané bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke 
dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. 

10.5.  Strana, ktorej hrozí škoda, je povinná, s prihliadnutím na okolnosti  prípadu, urobiť opatrenia na 
odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. Povinná strana nie je povinná nahradiť škodu, ktorá 
vznikla tým, že túto povinnosť druhá strana nesplnila. Povinná strana má povinnosť nahradiť 
náklady, ktoré vznikli druhej strane pri odvracaní hroziacej škody alebo zmiernení jej následkov. 

 
 

Čl. XI 
Vyššia moc 

 
11.1.   Žiadna  zo zmluvných  strán  nie je  zodpovedná za nesplnenie svojej povinnosti  vyplývajúcej 

zo zmluvy, pokiaľ nastalo v dôsledku okolnosti alebo prekážky, spôsobenej neodvrátiteľnou 
udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke alebo vlastnom konaní povinnej strany, a ktorá 
nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni  jej v splnení svojej  povinnosti, ak nemožno 
jasne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala. a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

11.2.   Za vyššiu moc (pri splnení podmienok podľa odseku 1. tohto článku) sa na účely tejto zmluvy 
považujú, bez ohraničenia a stanovenia poradia, napríklad: neobvyklé podmienky  počasia, 
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vojna, požiar, štrajk iných osôb ako zamestnancov povinnej osoby, vzbura, verejné nepokoje. 
explózia, povodeň, zosuv pôdy, búrka, zásah blesku, embargo, rozhodnutie vojenského orgánu, 
ako aj zásah štátnej moci alebo právne akty štátnej moci vydané v dôsledku takéhoto zásahu, 
zmena  právnych   predpisov,   ktoré  sú  zmluvnými   stranami  nezavinené   a  ani   nevznikli 
v dôsledku konania zmluvnej strany ani osôb, za ktoré zodpovedá zmluvná strana. 

 
Čl. XII 

Komunikácia zmluvných strán 
 
12.1.   Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto 

zmluvou sa doručujú poštou, alebo treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, alebo 
osobne.  

12.2.  Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto 
zmluvou sa doručujú doporučene na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. 
Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhej každú zmenu svojho sídla podľa zásad 
uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla.  

12.3.   Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, a táto je zhodná 
s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po 
troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom 
nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, 
ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.  

12.4.   Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, a táto nie je 
zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ 
povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu zmluvnej strany zapísanú v obchodnom 
registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 1. tejto zmluvy. 

12.5.   Komunikácia, ktorá sa netýka právnych vzťahov, ale je nutná pri plnení tejto zmluvy, sa bude 
uskutočňovať najmä prostredníctvom elektronickej pošty. Zmluvné strany vyhlasujú, že si 
navzájom poskytnú nevyhnutnú súčinnosť v primeranej lehote. 

 
Čl. XIII 

Doba platnosti Zmluvy a jej ukončenie 
 
13.1.  Zmluvný vzťah sa ukončuje uplynutím lehoty podľa Čl. III, ods. 3.1. tejto zmluvy. Pred 

uplynutím trvania tejto Zmluvy je túto Zmluvu možné ukončiť: 
a) dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od tejto Zmluvy, 
c) výpoveďou zo strany Objednávateľa. 

13.2.  Objednávateľ a Zhotoviteľ majú právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak dôjde k závažnému 
porušeniu povinnosti druhej zmluvnej strany. 

13.3. Oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy musí byť podpísané oprávnenou osobou za zmluvnú 
stranu a nadobúda účinnosť posledný deň v mesiaci, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení 
doručené druhej strane Zmluvy. 

13.4. Objednávateľ môže vypovedať túto Zmluvu písomnou výpoveďou so štvormesačnou 
výpovednou lehotou aj bez uvedenia dôvodov. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 
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Čl. XIV 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
14.1.  Táto zmluva môže  byť  zmenená,  doplnená  alebo  inak  modifikovaná  zmluvnými  stranami 

výlučne v písomnej forme priebežne číslovanými dodatkami k tejto zmluve s riadnymi podpismi 
oboch zmluvných strán (alebo ich oprávnených zástupcov)  s tým, že dodatok  k  tejto  zmluve 
bude odo dňa jeho účinnosti tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pritom dodatok k tejto 
zmluve nadobúda záväznosť pre zmluvné  strany,  platnosť  a účinnosť  za rovnakých  podmienok 
ako táto zmluva.  

14.2.  Objednávateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Zhotoviteľa pre účely plnenia 
tejto zmluvy postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES. Informácia o podmienkach 
spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je https://www.rrz.sk/ochrana-sukromia/ 

14.3.  Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR. 

14.4.  Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných 
ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade 
zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré 
zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby 
dosiahnutia dohody medzi zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne 
záväzných právnych predpisov SR. 

14.5.  Zmluvné strany sa  zaväzujú,  že  všetky  spory,  ktoré  vzniknú  v  súvislosti  s touto zmluvou, 
budú prednostne riešiť vzájomným  rokovaním a zmierom. Ak sa nepodarí spor vyriešiť 
vzájomným rokovaním a zmierom, tak ktorákoľvek zo zmluvných strán sa  môže  obrátiť na 
vecne a miestne príslušný súd. 

14.6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto 
podpisujú ako prejav svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle. 

14.7.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že 
sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že 
im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká 
okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe 
tohto vyhlásenia. 

14.8.  Táto zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v troch originálnych rovnopisoch s rovnakou 
platnosťou, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ dostane jeden rovnopis. 

14.9.  Táto Zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona o 
slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v 
spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov) a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v 
znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto rámcovej dohody (vrátane 
jej prípadných dodatkov) a faktúr poskytovateľa doručených Objednávateľovi, a to zverejnenie 
Objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám; tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom 
písomnom súhlase Objednávateľa. 

14.10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
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najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa bodu 14.9. 
14.11. Na právne vzťahy upravené v tejto zmluve sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka 

(zákon č. 531/1991 Zb.) a Občianskeho zákonníka.  
 

 
ZA ZHOTOVITEĽA 

 
ZA OBJEDNÁVATEĽA 

 

 
Vo Vranove nad Topľou, dňa 26. júla 2021 
 
    …………………podpis…………………… 
    …………………pečiatka…………………. 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
V Bratislave, dňa 26. júla 2021 
 
    …………………podpis…………………… 
    …………………pečiatka…………………. 
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