
  Číslo zmluvy: 99/2021/1.16.1 

Zmluva na vykonanie a vypracovanie rozdielovej analýzy projektu uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

(ďalej len „Zmluva“) 

 

I. Zmluvné strany 

 

1) Objednávateľ: 

Názov:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Sídlo: Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava    

IČO:  42 181 810 

Zastúpený: Ján Budaj, minister 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu:  SK14 8180 0000 0070 0038 9046 

DIČ:  2023106679  

 
 

(ďalej len „Objednávateľ“)   

 

a 
 

2) Vykonávateľ :   
 

Obchodné meno:  PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 

Sídlo: Karadžičova 2, 815 32 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

Zapísaný :   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16611/B 

Zastúpený:   Štefan Čupil, partner splnomocnený konateľom Rudolf Náhlik 

IČO:    35 739 347 

DIČ:    2020270021 

IČ DPH:   SK2020270021 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:   SK7111000000002623740004 

Kontaktné údaje: PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 

Telefón / Fax:  +421 259 350 111 / +421 259 350 222 

e-mail:  sk_office_general@pwc.com 

 

(ďalej len „Vykonávateľ“)  

(ďalej Objednávateľ a Vykonávateľ spolu ako „Zmluvné strany“)  

 

uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:  
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II. Predmet Zmluvy 

2.1 Na základe tejto Zmluvy sa Vykonávateľ zaväzuje poskytovať pre Objednávateľa ako prijímateľa 

podpory z prostriedkov EŠIF audítorské služby a vykonať rozdielovú analýzu stavu implementácie 

aktuálne prebiehajúceho projektu - Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho 

monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve (ďalej len „ISOH“). Cieľom 

vykonania rozdielovej analýzy stavu implementácie prebiehajúceho projektu ISOH je v podmienkach 

Objednávateľa zabezpečiť zistenie aktuálneho stavu práve realizovaného projektu ISOH vo vzťahu k 

jeho zadaniu (fit-gap analýza), zvýšenie kvality, účinnosti a efektívnosti riadenia projektu a finančného 

riadenia projektu, jeho implementačných procesov a zároveň zabezpečenie podmienky pre ďalšiu 

plynulú realizáciu projektu a podmienky na dosahovanie samotných cieľov projektu a to v súlade 

s Výzvou na predloženie ponuky k zákazke zadávanej v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

aj ako „zákon o verejnom obstarávaní“) ako zákazka s nízkou hodnotou na predmet: „Vykonanie 

rozdielovej analýzy stavu implementácie prebiehajúceho projektu“ (ďalej v texte len ako „Výzva“), s 

Ponukou - Návrhom plnenia kritérií na hodnotenie ponúk zo dňa 04.05.2021 (ďalej v texte aj ako 

„Ponuka“), predloženej Vykonávateľom Objednávateľovi vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky 

s názvom: „Vykonanie rozdielovej analýzy stavu implementácie prebiehajúceho projektu“, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 1 a s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve 

(ďalej v texte len ako „Predmet plnenia“, resp. „Plnenie“). 

2.2 Predmetom plnenia Vykonávateľa podľa tejto Zmluvy je povinnosť Vykonávateľa: 

2.2.1 vykonať analýzu súčasného stavu realizácie projektu ISOH (audit súčasného stavu dodanej 

funkcionality s ohľadom na zmluvné zadanie projektu, overenie funkčnosti jednotlivých modulov, 

overenie postupov pri nasadzovaní modulov, overenie správnosti vykonaných UAT testov, súlad 

funkčnosti modulov s legislatívou – zoznam platnej legislatívy tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy),  

2.2.2 vykonať hodnotenie nastavenia systému riadenia a kontroly,  

2.2.3 vykonať diagnostiku problémov, príčin neefektívnosti a potenciálu na zlepšenie,   

2.2.4 vypracovať výsledok overenia a návrh opatrení na akceleráciu procesu implementácie projektu,  

2.2.5 popísať dôsledky následných krokov, popísať riziká v prípade predčasného ukončenia, resp. 

pokračovania projektu, 

2.2.6 prerokovať a schváliť výsledky overenia a navrhnuté nápravné opatrenia s dotknutými subjektami: 

sekciou informatiky a sekciou obehového hospodárstva Objednávateľa. 

2.3 Z obsahového hľadiska predmetom samotného auditu budú nasledovné oblasti: stav príslušnej 

projektovej dokumentácie; štádium realizácie jednotlivých projektových aktivít; hodnota rizika 

nenaplnenia ukazovateľov; procesný model riadenia projektu a koncept monitoringu projektu 

zohľadnením organizačného a legislatívneho aspektu.  

Vykonávateľ je povinný v rámci plnenia záväzkov z tejto Zmluvy vypracovať Hodnotiacu správu 

z vykonaného auditu, ktorá musí obsahovať minimálne tieto časti:  

 Všeobecný úvod a popis prác - rozsah auditu, metodológia a prehľad audítorských postupov; 

 Zistenia a odporúčania, ktoré budú obsahovať minimálne tieto časti: detailné zistenia, detailný 

popis nedostatkov, odporúčané opatrenia, zhrnutie - ciele správy, súhrnné stanoviská, dôležité 

zistenia vyplývajúce z vykonaného auditu. 
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2.4 Vykonávateľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi Hodnotiacu správu z vykonaného 

auditu v slovenskom jazyku:  

2.4.1 v jednom vyhotovení v digitálnej forme na CD nosiči,   

2.4.2 v dvoch vyhotoveniach v tlačenej (písomnej) forme.  

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje Plnenie prevziať a zaplatiť Vykonávateľovi za Plnenie špecifikované v 

tomto článku Zmluvy odplatu dohodnutú v článku IV. tejto Zmluvy. 

2.6 Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že (i) Vykonávateľ nie je pre účely tejto 

Zmluvy považovaný za audítora vykonávajúceho štatutárny audit v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z. 

o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov, v znení neskorších predpisov, a (ii) Plnenie nebude predstavovať audit podľa 

Medzinárodných audítorských štandardov a ani preverenie podľa Medzinárodných štandardov pre 

zákazky na preverenie, a preto k nim Vykonávateľ nevydá žiadny uisťovací výrok, či vyjadrenie. 

 

III. Čas a miesto Plnenia 

3.1 Vykonávateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi audítorské služby v rozsahu a spôsobom 

špecifikovaným v článku II. bode 2.1 až 2.3 tejto Zmluvy, vypracovať a odovzdať Objednávateľovi 

Hodnotiacu správu z vykonaného auditu v rozsahu, s obsahovými náležitosťami a v počte vyhotovení v 

súlade s článkom II. bodom 2.3 a 2.4 tejto Zmluvy najneskôr v lehote do 8 týždňov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  

3.2 Miestom Plnenia je sídlo Objednávateľa. 

 

IV. Odplata a podmienky fakturácie 

 

4.1 Odplata za poskytnutie Plnení špecifikovaných v článku II. tejto Zmluvy je dohodnutá v súlade s 

ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe Ponuky - 

Návrhu na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk zo dňa 04.05.2021, predloženej Vykonávateľom 

Objednávateľovi pri zadávaní zákazky s názvom „Vykonanie rozdielovej analýzy stavu implementácie 

prebiehajúceho projektu“ podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, vo výške: 59 500,00 eur bez DPH (slovom 

päťdesiatdeväťtisícpäťsto eur bez DPH), t. j. 71 400,00 eur s DPH (slovom 

sedemdesiatjedentisícštyristo eur s DPH). 

4.2 Odplata uvedená v bode 4.1 tohto článku Zmluvy je nemenná a nie je možné ju navyšovať, ani 

dodatkami upravovať počas trvania tejto Zmluvy, okrem prípadov zákonnej zmeny DPH a prípadov 

ustanovených v § 18 zákona o verejnom obstarávaní. V dojednanej odplate za poskytnutie Plnení 

špecifikovaných v článku II. tejto Zmluvy sú obsiahnuté aj všetky ostatné náklady, ktoré môžu mať 

vplyv na výšku celkovej odplaty. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí Vykonávateľovi odplatu za riadne a včas poskytnuté Plnenia v 

zmysle článku II. tejto Zmluvy na základe preukázateľne doručenej faktúry. Za deň úhrady bude 

považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa v prospech účtu Vykonávateľa. 

4.4 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi na 

adresu sídla Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

4.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí povinne obsahovať: odvolanie sa na 

túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa, názov Objednávateľa a obchodné meno 

Vykonávateľa, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo, číslo faktúry, deň jej vystavenia, označenie banky, číslo účtu 

vo formáte IBAN, fakturovanú sumu, pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 
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4.6 Podkladom pre zaplatenie odplaty za Plnenia špecifikované v článku II. tejto Zmluvy je faktúra 

vystavená Vykonávateľom a preukázateľne doručená Objednávateľovi po riadnom poskytnutí 

audítorských služieb, v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v článku II. bode 2.1 až 2.3 tejto Zmluvy 

a po odovzdaní Hodnotiacej správy z vykonaného auditu, v rozsahu, s obsahovými náležitosťami a v 

počte vyhotovení v súlade s článkom II. bodom 2.3 a 2.4 tejto Zmluvy a po podpísaní akceptačného 

protokolu. 

4.7 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry vystavenej za Plnenia špecifikované v článku II. tejto Zmluvy, 

bude fotokópia akceptačného protokolu, podpísaného Objednávateľom a Vykonávateľom, resp. ich 

poverenými zástupcami.  

4.8 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky 

údaje a náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o 

dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady 

alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju na 

opravu a/alebo doplnenie Vykonávateľovi, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová 30-

dňová lehota splatnosti faktúry začína plynúť od preukázateľného doručenia opravenej a/alebo 

doplnenej faktúry Objednávateľovi. 

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Vykonávateľovi nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa. 

 

V. ZÁKLADNÉ PODMIENKY PLNENIA 

 

5.1 Vykonávateľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať a poskytovať audítorské služby uvedené v 

predmete Zmluvy a je plne kvalifikovaný na poskytnutie Plnení špecifikovaných v článku II. tejto 

Zmluvy. Vykonávateľ sa zaväzuje poskytovať Plnenia v zmysle článku II. tejto Zmluvy osobami 

oprávnenými na vykonávanie činností, resp. na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom Zmluvy. V 

prípade, ak pred alebo počas realizácie audítorských služieb dôjde zo strany Vykonávateľa k 

nevyhnutnej zmene kľúčového experta, je Vykonávateľ povinný predložiť na schválenie 

Objednávateľovi písomne žiadosť o zmenu kľúčového experta uvedeného v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy 

spolu s dokladmi preukazujúcimi jeho odbornú spôsobilosť definovanú v procese verejného 

obstarávania, ktorá bola požadovaná v procese verejného obstarávania, a to najneskôr do 5 dní pred 

začatím poskytovania služieb týmto kľúčovým expertom, tak aby boli audítorské služby riadne 

zabezpečené. 

5.2 Vykonávateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi riadne a včas Plnenia podľa článku II. tejto 

Zmluvy s vynaložením odbornej starostlivosti.  

5.3 Vykonávateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi audítorské služby v rozsahu a spôsobom 

špecifikovaným v článku II. bode 2.1 až 2.3 tejto Zmluvy riadne a včas, nestranne, s vynaložením 

odbornej starostlivosti, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, s vlastnosťami 

dohodnutými v tejto Zmluve, vo Výzve, v súlade s Ponukou a platnými a účinnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky.  

5.4 Vykonávateľ je povinný auditom zistený stav spracovať a v celom rozsahu uviesť v Hodnotiacej 

správe z vykonaného auditu.  

5.5 Vykonávateľ je povinný vypracovať a dodať Hodnotiacu správu z vykonaného auditu v rozsahu, s 

obsahovými náležitosťami a v počte vyhotovení v súlade s článkom II. bodom 2.3 a 2.4 tejto Zmluvy 

riadne a včas, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, s vlastnosťami 

dohodnutými v tejto Zmluve, vo Výzve, v súlade s Ponukou a platnými a účinnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. 

5.6 Vykonávateľ je povinný pri výkone auditu v priestoroch Objednávateľa, resp. jeho organizačných 

útvarov dbať na pokyny Objednávateľa vo veciach dodržania predpisov o bezpečnosti práce. 

Vykonávateľ je taktiež povinný konať tak, aby čo najmenej zasahoval do bežnej prevádzky 

Objednávateľa. Zdržiavanie sa v priestoroch Objednávateľa obmedzí Vykonávateľ na nevyhnutnú dobu, 

ktorá je potrebná k splneniu predmetu Zmluvy.  
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5.7 Záväzok Vykonávateľa poskytnúť Plnenie v rozsahu špecifikovanom v článku II. tejto Zmluvy sa 

považuje za splnený odovzdaním Hodnotiacej správy z vykonaného auditu Vykonávateľom a prevzatím 

Hodnotiacej správy z vykonaného auditu Objednávateľom v rozsahu, s obsahovými náležitosťami a v 

počte vyhotovení podľa článku II. bodu 2.3 a 2.4 tejto Zmluvy, t. j. dňom podpísania akceptačného 

protokolu podľa bodu 5.10 alebo 5.12 tohto článku Zmluvy. Týmto dňom prechádza na Objednávateľa 

vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody k Hodnotiacej správe z vykonaného auditu.  

5.8 Vykonávateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 3 pracovné dni vopred, 

pripravenosť na odovzdanie Hodnotiacej správy z vykonaného auditu.  

5.9 O odovzdaní a prevzatí Hodnotiacej správy z vykonaného auditu vyhotoví Vykonávateľ písomný 

akceptačný protokol.  

5.10 Objednávateľ v lehote do 10 pracovných dní potvrdí akceptáciu Hodnotiacej správy z vykonaného 

auditu v prípade, že nebudú zistené žiadne zjavné vady a/alebo nedorobky Hodnotiacej správy 

z vykonaného auditu, formou podpisu akceptačného protokolu, ktorý bude prílohou k faktúre v zmysle 

článku IV. tejto Zmluvy.  

5.11 V prípade, ak v lehote uvedenej v bode 5.10 tohto článku Zmluvy Objednávateľ zistí, že Hodnotiaca 

správa z vykonaného auditu vykazuje zjavné vady a/alebo nedorobky, oznámi Objednávateľ tieto 

skutočnosti písomnou formou Vykonávateľovi, pričom v tomto oznámení budú popísané zjavné vady 

a/alebo nedorobky. Zástupcovia Zmluvných strán následne spoločne písomne stanovia spôsob ich 

odstránenia a primeranú lehotu na ich odstránenie. Za zjavnú vadu a/alebo nedorobok sa v tomto prípade 

považuje nesúlad vypracovanej a odovzdanej Hodnotiacej správy z vykonaného auditu s touto Zmluvou, 

ktoré môže Objednávateľ v čase akceptácie zistiť.  

5.12 Objednávateľ v lehote 10 pracovných dní potvrdí prevzatie opravenej verzie Hodnotiacej správy 

z vykonaného auditu podpisom písomného akceptačného protokolu, ak boli zjavné vady a/alebo 

nedorobky Hodnotiacej správy z vykonaného auditu riadne a včas Vykonávateľom odstránené.  

5.13 Vykonávateľ je povinný odstrániť vady a/alebo nedorobky oprávnene vytknuté Objednávateľom 

počas poskytovania audítorských služieb v zmysle článku II. bodu 2.1 až 2.3 tejto Zmluvy a 

vyhotovovania Hodnotiacej správy z vykonaného auditu v zmysle článku II. bodu 2.3 a 2.4 tejto 

Zmluvy.  

5.14 Hodnotiaca správa z vykonaného auditu má vady, ak Hodnotiaca správa z vykonaného auditu alebo 

jej časť, alebo ktorákoľvek vec (vrátane jej súčasti alebo príslušenstva), právo alebo iná majetková 

hodnota, ktorá je súčasťou záväzku Vykonávateľa, sa nehodia na účel určený v Zmluve, nie sú v súlade 

alebo nezodpovedajú podmienkam určeným v Zmluve.  

5.15 Hodnotiaca správa z vykonaného auditu má vady, najmä ak:  

 nie je dodaná v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Hodnotiacej správy z vykonaného auditu 

nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,  

 vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonaná v celom požadovanom rozsahu, alebo  

 má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).  

5.16 Vykonávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje Plnenie podľa tejto Zmluvy, prípadne ho znemožňuje. 

5.17 Vykonávateľ nepreberá voči tretím osobám v súvislosti s Hodnotiacou správou z vykonaného 

auditu žiadnu zodpovednosť.  

                                             

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ŠKODU 

 

6.1 Vykonávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi v dôsledku alebo 

v priamej príčinnej súvislosti s porušením povinností Vykonávateľa stanovených v tejto Zmluve, resp. 

v súvislosti s Plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá vznikla 

Objednávateľovi v dôsledku toho, že Vykonávateľ neposkytol Plnenia špecifikované v článku II. tejto 

Zmluvy riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.  



  Číslo zmluvy: 99/2021/1.16.1 

6.2 Vykonávateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu na veciach prevzatých od Objednávateľa, ibaže 

túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti.  

6.3 Vykonávateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá bola spôsobená v súvislosti s 

poskytovaním audítorských služieb, resp. vykonaním auditu špecifikovaného v článku II. tejto Zmluvy. 

Vykonávateľ sa svojej zodpovednosti zbaví, ak preukáže, že škode nebolo možné zabrániť ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú je možné od neho požadovať.  

6.4 Vykonávateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku porušenia povinností Objednávateľa, 

najmä neodovzdaním podkladov, odovzdaním neúplných, nesprávnych, nepravdivých informácií 

a dokumentov, neposkytnutia nevyhnutnej súčinnosti.  

6.5 V prípade porušenia povinností Objednávateľa stanovených v tejto Zmluve, resp. v súvislosti s 

Plnením podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú Vykonávateľovi, 

ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

 

VII. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 

 

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä všetky ním 

požadované doklady, informácie a vysvetlenia potrebné k riadnemu splneniu predmetu Zmluvy. 

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby akékoľvek informácie alebo podklady, ktoré Vykonávateľovi 

poskytne sám alebo prostredníctvom akejkoľvek tretej osoby, boli poskytnuté včas a boli presné, úplné 

a správne. Pre vylúčenie pochybností, Vykonávateľ nemá povinnosť takto poskytnuté informácie 

preverovať ani zisťovať ich úplnosť, presnosť alebo správnosť a je oprávnený sa na takto poskytnuté 

informácie spoľahnúť.  

7.2 Presnú dobu vykonania auditu, špecifikovaného v článku II. tejto Zmluvy, v priestoroch 

Objednávateľa, resp. jeho organizačných útvarov, písomne dohodne Vykonávateľ s Objednávateľom. 

Táto doba musí byť dostatočne dlhá a v dostatočnom predstihu pred uplynutím lehoty na vypracovanie 

analýzy, špecifikovanej v článku II. tejto Zmluvy a odovzdanie Hodnotiacej správy z vykonaného auditu 

tak, aby Vykonávateľ mal dostatok času na vykonanie auditu.  

7.3 Počas doby vykonávania auditu, špecifikovaného v článku II. tejto Zmluvy, v priestoroch 

Objednávateľa, resp. jeho organizačných útvarov je Objednávateľ povinný zaistiť Vykonávateľovi 

(zamestnancom Vykonávateľa) vhodné pracovné prostredie.  

7.4 Objednávateľ je povinný zabezpečiť Vykonávateľovi v dohodnutom čase prístup ku všetkým 

dokumentom a ďalším podkladom, ktoré sa týkajú akéhokoľvek časového obdobia, a to v rozsahu 

nevyhnutnom na splnenie predmetu Zmluvy. Objednávateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi 

všetky informácie a vysvetlenia, ktoré od neho bude Vykonávateľ požadovať v súvislosti s plnením 

predmetu Zmluvy. Takéto vysvetlenia môže Vykonávateľ požadovať aj v písomnej forme.  

7.5 Objednávateľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie, resp. súčinnosť v súlade s týmto článkom 

Zmluvy, v lehote, ktorú možno od Objednávateľa spravodlivo požadovať vzhľadom na rozsah, spôsob 

a formu poskytnutia súčinnosti, ktorú Vykonávateľ od Objednávateľa požaduje.  

7.6 Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, resp. súčinnosti v súlade s týmto 

článkom Zmluvy, Vykonávateľ nie je v omeškaní s plnením záväzkov definovaných v článku II. tejto 

Zmluvy a lehota plnenia podľa článku III. tejto Zmluvy sa primerane predlžuje o dobu omeškania 

Objednávateľa. 

 

VIII. ZMLUVNÉ SANKCIE 



  Číslo zmluvy: 99/2021/1.16.1 

 

8.1 Pre prípad preukázaného omeškania Vykonávateľa s poskytnutím Plnenia špecifikovaného v článku 

II. tejto Zmluvy v lehote podľa článku III. bodu 3.1 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať 

od Vykonávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý aj začatý 

deň omeškania.  

8.2 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je 30 dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Vykonávateľovi.  

8.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu bola 

spôsobená porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Vykonávateľa. Objednávateľ má nárok na 

náhradu škody v plnom rozsahu.  

8.4 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry podľa článku IV. bodu 4.4, resp. 4.8 tejto 

Zmluvy, má Vykonávateľ nárok na úrok z omeškania v zmysle § 369a Obchodného zákonníka vo výške 

aktuálnej sadzby zákonných úrokov za každý aj začatý deň omeškania. 

IX. UKONČENIE ZMLUVY 

9.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť túto Zmluvu pred jej riadnym splnením  

 9.1.1 dohodou zmluvných strán,  

 9.1.2 výpoveďou Objednávateľa,  

 9.1.3 odstúpením od Zmluvy.  

9.2 Zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu uzavretím písomnej dohody o ukončení Zmluvy ku dňu 

uvedenému v takejto dohode, pričom Zmluvné strany zároveň vysporiadajú alebo dohodnú spôsob 

vysporiadania všetkých vzájomných nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy.  

9.3 Objednávateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou, aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná lehota je 15 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede 

Vykonávateľovi.  

9.4 Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Zmluve a v prípadoch 

vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že 

Zmluvná strana je oprávnená od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek počas trvania porušenia zmluvnej 

povinnosti, ktoré je dôvodom pre odstúpenie, druhou Zmluvnou stranou, teda nielen v lehote „bez 

zbytočného odkladu“. 

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvnej povinnosti Vykonávateľom je podstatné, ak 

Vykonávateľ vedel v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím 

na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že 

Objednávateľ nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy. Pri pochybnostiach 

sa predpokladá, že porušenie Zmluvy nie je podstatné.  

9.6 Zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť aj v prípade ak:  

 9.6.1 bol na majetok Zmluvnej strany vyhlásený konkurz,  

 9.6.2 bolo proti Zmluvnej strane začaté konkurzné konanie,  

 9.6.3 bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu,  

 9.6.4 Zmluvná strana ako právnická osoba oprávnená podnikať je v likvidácii.  

9.7 Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy a doručené 

druhej Zmluvnej strane.  
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9.8 Účinnosť odstúpenia od Zmluvy nastáva dňom doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia druhej 

Zmluvnej strane. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť Zmluvných strán vysporiadať vzájomné vzťahy, 

ktoré vznikli na jej základe a/alebo z nej vyplývajú.  

9.9 V prípade ukončenia tejto Zmluvy pred úplným poskytnutím Plnení špecifikovaných v článku II. 

tejto Zmluvy z iných dôvodov ako je porušenie povinnosti na strane Vykonávateľa, patrí 

Vykonávateľovi úhrada za skutočne vykonané a poskytnuté Plnenia, príp. ich časti vo výške a v rozsahu 

vzájomne dohodnutej, resp. odsúhlasenej Zmluvnými stranami. 

X. AUTORSKÉ PRÁVA A LICENČNÉ PODMIENKY 

10.1 Vykonávateľ vyhlasuje, že v prípade, ak vypracovaním Hodnotiacej správy z vykonaného auditu 

v zmysle tejto Zmluvy bude vytvorené autorské dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorské dielo“) je Vykonávateľ nositeľom autorských práv k 

Autorskému dielu vykonanému podľa tejto Zmluvy a je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi 

Autorské dielo v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.  

10.2 Vykonávateľ zodpovedá voči Objednávateľovi za prípadné porušenie autorského práva alebo iného 

práva duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným Autorským dielom a Plnením podľa tejto 

Zmluvy.  

10.3 Vykonávateľ poskytuje pre použitie Autorského diela Objednávateľovi výhradnú licenciu, časovo, 

vecne a územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv autora, t. j. na akýkoľvek známy spôsob 

použitia Autorského diela. Vykonávateľ si však zachováva právo voľne užívať myšlienky, koncepcie, 

know-how a príslušné techniky vložené do Autorského diela.  

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť.  

10.5 Vykonávateľ zároveň súhlasí s tým, aby Objednávateľ udelil sublicencie na použitie Autorského 

diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám, pričom udelenie sublicencie nemusí byť písomné, 

ale o jej udelení musí Objednávateľ informovať Vykonávateľa. Odmena za poskytnutie licencie na 

používanie Autorského Diela podľa tejto Zmluvy je zahrnutá v odplate špecifikovanej v článku IV. bode 

4.1 tejto Zmluvy.   

10.6 Vykonávateľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú 

podieľať na vytvorení Autorského diela tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi 

žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných či iných obdobných práv v súvislosti s 

riadnym plnením záväzkov Vykonávateľa podľa tejto Zmluvy.  

XI. MLČANLIVOSŤ A DOVERNÉ INFROMÁCIE 

11.1 Vykonávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach (vrátane dôverných 

informácií vo výstupných dokumentov vypracovaných Vykonávateľom na základe tejto Zmluvy), o 

ktorých sa pri plnení tejto Zmluvy dozvedel (ďalej len „dôverné informácie“). Vykonávateľ môže byť 

zbavený povinnosti mlčanlivosti spôsobom, ktorý ustanovuje zákon alebo iné právne predpisy, 

audítorské smernice, ak to vyžaduje profesijný orgán, ktorého je Vykonávateľ členom alebo ktorého 

členom sú jeho zamestnanci alebo písomným vyhlásením Objednávateľa. Vykonávateľ je oprávnený 

poskytnúť dôverné informácie výlučne osobám, resp. tretím stranám, ktoré sú zo zákona viazané 

povinnosťou zachovávať mlčanlivosť (napr. daňovým poradcom, právnym poradcom a pod.), alebo 

ktoré sú zaviazané povinnosťou mlčanlivosti na základe zmluvného vzťahu s Vykonávateľom. 

Vykonávateľ je oprávnený dôverné informácie poskytnúť iným spoločnostiam z celosvetovej siete 

PricewaterhouseCoopers alebo príslušným dodávateľom alebo poskytovateľom služieb, ktorí sú viazaní 

povinnosťou zachovať mlčanlivosť, a takisto aj poradcom Objednávateľa, ktorí sú do príslušného 

projektu zapojení. 
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11.2 Pre prípad porušenia povinnosti mlčanlivosti Vykonávateľom, resp. jeho zamestnancami je 

Objednávateľ oprávnený požadovať a Vykonávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- 

EUR (slovom päťtisíc eur) za porušenie tejto zmluvnej povinnosti. Tým nie je dotknutý nárok 

Objednávateľa na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia povinnosti 

mlčanlivosti. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v plnom rozsahu. Pre vylúčenie pochybností, 

akýkoľvek negatívny následok, nepriaznivý vplyv alebo iná skutočnosť, ktoré sú a/alebo môžu byť 

považované za následok jednej udalosti (alebo súvisiaceho sledu udalostí), sa budú pre účely tohto bodu 

Zmluvy považovať za jedno porušenie povinnosti mlčanlivosti. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po 

skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.  

11.3 Dôverné informácie nemôžu byť použité na iné účely ako na plnenie predmetu tejto Zmluvy. 

Vykonávateľ je povinný zdržať sa konania, ktorým by bolo možné zneužiť tieto informácie k vlastnému 

prospechu alebo prospechu tretej strany aj po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.  

11.4 Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje v rovnakom rozsahu aj na zamestnancov Vykonávateľa, ako aj 

na jeho spolupracujúce osoby.  

11.5 Vykonávateľ je oprávnený, pre účely vedenia spisu, vyhotovovať si v nevyhnutnej miere kópie 

podkladov odovzdaných mu Objednávateľom, avšak tieto je povinný po skončení Plnenia podľa tejto 

Zmluvy zlikvidovať. Vykonávateľ je však oprávnený ponechať si kópie dokumentácie v nevyhnutnom 

rozsahu pre účely vedenia interného záznamu o poskytnutých službách a obrany proti prípadným 

nárokom uplatneným Objednávateľom voči Vykonávateľovi v súvislosti s touto Zmluvou. 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1 Vykonávateľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania v zmysle ust. § 117 zákona o 

verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Vykonanie rozdielovej analýzy stavu implementácie 

prebiehajúceho projektu“.  

12.2 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách 

technického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy.  

12.3 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je 

dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania a prevzatia, v deň jej 

doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia 

zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného 

doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát 

o tom nedozvie.  

12.4 Zmluvné strany sú oprávnené postúpiť svoje pohľadávky, resp. svoje práva alebo povinnosti zo 

Zmluvy tretej osobe na základe písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Prípadné postúpenie 

pohľadávky (pohľadávok), resp. svojich práv alebo povinností Zmluvnej strany v rozpore s týmto 

bodom Zmluvy je neplatné a považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy oprávňujúce druhú 

Zmluvnú stranu od Zmluvy okamžite odstúpiť.  

12.5 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, ktoré svojim obsahom a účelom najviac zodpovedajú obsahu a účelu tejto 

Zmluvy, najmä ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a 

ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.  

12.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 

deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je 

povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a 

pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nevyhnutné jej zverejnenie.  

 

12.7 Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.  

12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.  

12.9Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme štyri 

rovnopisy a Vykonávateľ prevezme dva rovnopisy.  

12.10Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je: Príloha č. 1 - Ponuka - Návrh na plnenie kritérií na 

hodnotenie ponúk zo dňa 04.05.2021, Príloha č. 2 – Zoznam expertov, Príloha č. 3 – Zoznam legislatívy 

súvisiacej s projektom ISOH. 

 

Za Objednávateľa:     Za Vykonávateľa:  

 

V Bratislave, dňa               V Bratislave, dňa  

 

 

 

.......................................................   .......................................................  

Ministerstvo životného prostredia  PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 

Slovenskej republiky    Štefan Čupil 

Ján Budaj      partner, na základe plnomocenstva zo dňa ...... 

minister 

 


