
    

 

 

Zmluva č.186/2017 
 

Zmluva o poskytnutí konzultačných 
a poradenských služieb 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2  
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov 
 

 Contract No. 186/2017 
 

Contract for Provision of Consulting and 

Advisory Services 

Concluded pursuant to the provisions of the 
par. 269 (2) of Act No. 513/1991 Coll., the 

Commercial Code, as amended 

 
(ďalej len „Zmluva“) uzatvorená medzi 

zmluvnými stranami 
 

  
(hereinafter referred to as “the Contract”) by 

and between the following Parties 
 

Objednávateľ:    
 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu 

Štefánikova 15 

811 05 Bratislava – mestská časť Staré mesto 
Zastúpený: Mgr. Patrik Krauspe – vedúci úradu 
IČO: 50349287 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, 
Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142 
 
 
 
 
 

(ďalej len ,,Odberateľ‘‘) 
 

 Client:    
 

Deputy Prime Minister’s Office for 
Investments and Informatization    of the 

Slovak Republic 

Štefánikova 15 

811 05 Bratislava – City District of Old City 

(Stare mesto) 
Represented by: Mgr. Patrik Krauspe - Head 
of the Office 
ID: 50349287 
Bank Details: Treasury, Radlinského 32, 810 
05 Bratislava 
IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142 
 
 

(Hereinafter referred to as “Client”) 
 

 

Dodávateľ:  
Taavi Kotka 

Osobné číslo: 37901214916  
Bydlisko: Kristjani tee 2, Viimsi, 74015, Estonia 
Bankové spojenie: Swedbank (BIC: 
HABAEE2X/IBAN: EE622200001104786300) 
 

 

 

(ďalej len „Dodávateľ“) (spolu ďalej len 
„Zmluvné strany“) 

 

 Supplier:  
Taavi Kotka 

Personal number: 37901214916 
Permanent Address: Kristjani tee 2, Viimsi, 
74015, Estonia 
Bank Details: Swedbank (BIC: HABAEE2X / 
IBAN: EE622200001104786300) 
 

 

(Hereinafter referred to as “Supplier”); 
(Hereinafter referred to as “Parties”) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



    

 

 

 

Preambula 

 

S ohľadom na dlhoročné skúsenosti 
Dodávateľa v oblasti konzultačných a 
poradenských služieb na úrovni využitia 
digitalizácie štátnej správy požiadal 
Objednávateľ o jeho účasť na workshopoch 

na tému informatizácie verejnej správy, 
implementácie e-Governmentu, a zdieľania 
kľúčových skúseností s budovaním 
informačnej spoločnosti a e-Governmentu v 

Estónsku, ktoré sa budú konať v priestoroch 

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu a Úrady vlády SR v 
Bratislave v dňoch 16. – 17. augusta 2017. 

 

 

 

Preamble 

  

In view of the long-standing experience of 

the Supplier in the consulting and advisory 

services as to the utilization of the state 

administration digitization, the Client asked 

the Supplier to participate in workshops on 

the informatization of public 

administration, implementation of e-

Government, and sharing of key 

experiences in building an information 

society and e-Government in Estonia, 

which will take place on 16−17 August 
2017 at the premises of the Deputy Prime 

Minister’s Office for Investments and 
Informatization of the Slovak Republic and 

the Government Office of the Slovak 

Republic in Bratislava. 

 

Čl. II 

Predmet dohody 

 

 Article II 

Subject Matter of the Contract 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok 
Dodávateľa poskytnúť konzultačné 
a poradenské služby počas workshopov 
na tému informatizácie verejnej správy, 
implementácie e-Governmentu, 

a zdieľania kľúčových skúseností 
s budovaním informačnej spoločnosti a e-

Governmentu v Estónsku, v termíne 16. 
a 17. augusta 2017 v priestoroch Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu a Úrady vlády SR 

v Bratislave (ďalej len „podujatie“) 
a záväzok Objednávateľa zaplatiť za 
poskytnuté služby odmenu. 

2. Konzultačné služby a poradenské služby 
(ďalej len „Služby“) zahŕňajú najmä, no 
nie výlučne, vstupné informácie pre 
slovenskú digitálnu agendu, ďalej 
predstaviť skúsenosti a aplikačnú prax 
Estónska, a tiež predstavenie budúcich 
plánov v oblasti e-Government v 

Estónsku. 
 

 

 

 

 1. The subject hereof is the Supplier's 

commitment to provide consulting and 

advisory services during workshops on 

the public administration 

informatization,e-Government 

implementation, and sharing of key 

experiences in building an information 

society and e-Government in Estonia, 

to be held on 16−17 August 2017 at the 

premises of the Office of the Deputy 

Prime Minister’s Office for 
Investments and Informatization of the 

Slovak Republic and the Government 

Office of the Slovak Republic in 

Bratislava (hereinafter referred to as 

the “Event”), and the Client’s 
commitment to pay a consideration for 

the services provided. 

2. Consulting and advisory services 

(hereinafter referred to as “Services”) 
include, in particular, but not 

exclusively, the input data for the 

Slovak Digital Agenda; furthermore, 

they present Estonia's experience and 

application practice, as well as the 

future plans in terms of e-Government 



    

 

 

3. Pre odstránenie pochybností, táto Zmluva 
nie je predmetom pracovných vzťahov 
alebo iných obdobných pracovných 
vzťahov.  

 

in Estonia. 

3. For the avoidance of doubt, this 

Contract is not subject to any 

employment relationships or other 

similar employment relationships.  

 

Čl. III 

Odmena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena 
za predmet Zmluvy je stanovená 
dohodou podľa zákona NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Cena za 
poskytnutie Služieb je stanovená vo 
výške 10.000,- EUR (slovom desaťtisíc 
eur) (ďalej len „Celková cena“). 
Dodávateľ nie je platca DPH. 

2. V Celkovej cene sú zahrnuté všetky 
ekonomicky oprávnené náklady, ktoré 
sú spojené s realizáciou služieb. 
Celková cena je nemenná počas celej 
doby platnosti Zmluvy. 

3. Poskytovateľ je oprávnený najskôr deň 
po ukončení poskytnutia služieb v 
zmysle a za podmienok uvedených v 
tejto Zmluve vyhotoviť faktúru za 
poskytnuté služby. Faktúra musí 
obsahovať náležitosti podľa ust. § 74 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov.  

4. Odmena za služby bude uhradená 
Objednávateľom za preukázateľne 
riadne poskytnuté  služby na základe 
riadne vystavenej faktúry na bankový 
účet Dodávateľa vedený v Swedbank 

BIC: HABAEE2X / IBAN: 

EE622200001104786300 do 14 

(slovom štrnásť) pracovných dní odo 
dňa doručenia faktúry. 

 

 Article III 

Consideration 

 

1. Parties have agreed that the 

consideration for the subject-matter 

hereof is determined by agreement 

pursuant to the Act of the National 

Council of the Slovak Republic No. 

18/1996 Coll. on Prices, as amended. 

The price of providing the Services 

was set at €10,000.00 (in words: ten 
thousand EURO) (hereinafter 

referred to as the “Total Price”). 
Supplier is not a VAT payer. 

2. Total Price includes all economically 

justifiable costs associated with the 

implementation of the Services. The 

Total Price shall remain unchanged 

for the entire duration hereof. 

3. At the earliest on a day after the 

provision of Services was completed 

in the sense and under the terms as 

stated herein, the Supplier is entitled 

to prepare an invoice for the provided 

Services. The invoice must contain 

the particulars pursuant to the 

provisions of par. 74 of Act No. 

222/2004 Coll., on Value Added Tax, 

as amended. 

4. Client shall pay the 

consideration for the Services only for 

the provably and properly provided 

services upon a properly issued 

invoice, to the Supplier's bank account 

held at Swedbank; BIC: 

HABAEE2X/IBAN: 

EE622200001104786300; within 14 

(fourteen) business days from the date 

of invoice delivery. 

 

Čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

 Article IV 

Rights and Obligations of the Parties 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Služby 
s odbornou starostlivosťou v najvyššej 

  

1. Supplier undertakes to provide the 

Services with professional care of the 



    

 

kvalite. 

2. Dodávateľ prehlasuje, že je nositeľom 
autorských práv k výstupom alebo ich 
častiam ktoré budú prezentované počas 
podujatia a je oprávnený poskytnúť 
Objednávateľovi tieto výstupy v súlade 
s podmienkami tejto Zmluvy. 

3. Zmluvné strany touto Zmluvou zároveň 
uzatvárajú licenčnú zmluvu, ktorou 
Dodávateľ, bezodplatne Objednávateľovi 
udeľuje súhlas na používanie výstupov 
alebo ich častí dodaných v zmysle tejto 

Zmluvy za týchto podmienok: 
a) Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi 

súhlas na spracovanie výstupov alebo 
ich častí, preklad, spojenie diel, 
vyhotovenie rozmnoženiny, 
zverejnenie, verejné vykonanie 

a rozširovanie, 
b) Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi 

licenciu na neobmedzené použitie 
výstupov alebo ich častí na dobu 
neobmedzenú. 

 

highest quality. 

2. Supplier claims to be the copyright 

holder of copyrights to the deliverables, 

or parts thereof, that will be presented 

during the Event, and it is authorized to 

provide the Client therewith in line 

with the terms hereof. 

3. At the same time, Parties hereby 

conclude a license contract, whereby 

the Supplier authorizes the Client to use 

the deliverables, or parts thereof, as 

provided hereunder, free of charge, 

under the following conditions: 

a) Supplier grants the Client a permission 

to process deliverables, or parts 

thereof, make translations, combine the 

works, make reproductions, publish, 

publicly execute and disseminate; 

b) Supplier grants the Client a license for 

an unrestricted use of deliverables, or 

parts thereof, for an unlimited period. 

 

 

Čl. V 

Výmena dôverných informácií 
 Article V 

Exchange of Confidential 

Information 

 

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať 
mlčanlivosť o získaných dôverných 
informáciách spôsobom obvyklým pre 
utajovanie takýchto informácií, ak nie je 
výslovne dojednané inak.  

2. Za dôverné informácie sa považujú všetky 
a akékoľvek údaje, dáta, podklady, 
poznatky, dokumenty alebo akékoľvek iné 
informácie, bez ohľadu na formu ich 
zachytenia: 

a) ktoré sa týkajú Zmluvnej strany, najmä 
informácie o jej činnosti, štruktúre, 
hospodárskych výsledkoch, všetky 
zmluvy, finančné, štatistické a účtovné 
informácie, informácie o jej majetku, 
aktívach a pasívach, pohľadávkach a 
záväzkoch, informácie o jej technickom a 
programovom vybavení, know-how, 

hodnotiace štúdie a správy, stratégie a 
plány, interné predpisy, smernice, 
informácie týkajúce sa predmetov 

  

1. Parties are obliged to keep secrecy of the 

confidential information obtained in a 

manner customary for keeping such 

information confidential, unless 

specifically agreed otherwise.  

2. Any and all such information, data, 

background papers, knowledge, 

documents, or any other information shall 

be treated as confidential information, 

regardless of the form of their capturing,: 

a) Which concern the Party, in particular 

the information on its activities, 

structure, economic results; all 

contracts; any 

financial/statistical/accounting 

information, information on equity, 

assets and liabilities, payables and 

receivables thereof; information on its 

technical equipment and software; 

know-how; assessment studies and 

reports; strategies and plans; internal 

regulations; guidelines; information on 

the objects protected by industrial or 



    

 

chránených právom priemyselného alebo 
iného duševného vlastníctva a všetky 
ďalšie informácie o Zmluvnej strane; 

b) pre ktoré je stanovený všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky osobitný režim nakladania 
(najmä obchodné tajomstvo, bankové 
tajomstvo, daňové tajomstvo, 
telekomunikačné tajomstvo, osobné údaje, 
utajované skutočnosti); 

3. Dôverné informácie poskytnuté, 
odovzdané, oznámené, sprístupnené 
a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom 
získané jednou Zmluvnou stranou od 
druhej Zmluvnej strany na základe a/alebo 
v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou môžu 
byť použité výhradne na účely plnenia 
predmetu Zmluvy a v súlade s všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike, ktoré upravujú 
nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné 
strany sa zaväzujú dôverné informácie ako 
aj všetky informácie poskytnuté, 
odovzdané, oznámené, sprístupnené 
a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom 
získané Zmluvnými stranami na základe 
Zmluvy a/alebo v akejkoľvek súvislosti so 
Zmluvou udržiavať v tajnosti, zachovávať 
o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred 
zneužitím, poškodením, zničením, 
znehodnotením, stratou a odcudzením. 
Zmluvná strana nie je oprávnená bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej Zmluvnej strany dôverné informácie 
poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, 
zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť 
ani použiť inak než na účely plnenia 
predmetu Zmluvy, a to ani po ukončení 
platnosti a účinnosti Zmluvy, s výnimkou 
prípadu ich poskytnutia /odovzdania 
/oznámenia/ sprístupnenia: 

a) odborným poradcom Zmluvnej strany 
(vrátane právnych, účtovných, daňových 
a iných poradcov, alebo audítorov), ktorí 
sú buď viazaní všeobecnou 
profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti 
stanovenou alebo uloženou zákonom 
alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť 
na základe písomnej dohody so 
Zmluvnou stranou; 

other intellectual property rights; and 

any other information about the Party; 

b) For which a special treatment regime 

(in particular business secrets, bank 

secrecy, tax secrecy, 

telecommunications secrecy, personal 

data, classified information) was laid 

down by the generally binding legal 

regulations of the Slovak Republic; 

3. Confidential information provided, 

transmitted, communicated, made 

available and/or otherwise obtained by 

either Party from the other Party on the 

basis of and/or in any connection with 

the Contract may be used solely for the 

purpose of performing the subject matter 

of the Contract and in line with the 

generally binding legal regulations in 

force in the Slovak Republic that govern 

the handling of such data. Parties 

undertake to keep the confidential 

information and any and all information 

provided, transmitted, communicated, 

made available and/or otherwise 

obtained by the Parties hereunder and/or 

in any connection herewith, in secrecy, 

and to protect them from misuse, 

damage, destruction, depreciation, loss 

and theft. No Party is entitled to provide, 

transmit, communicate, make available, 

disclose, publish, disseminate, reveal or 

otherwise use any confidential 

information for the purpose other than 

performing the subject-matter hereof, 

even after termination and expiration 

hereof, without the prior written consent 

of the other Party; except when it has 

been provided/handed 

over/disclosed/made available to: 

a) Expert advisers of the Party (including 

the legal, accounting, tax and other 

advisers or auditors), who are either 

bound by a general professional duty of 

confidentiality as laid down or imposed 

by law, or are required to maintain 

confidentiality under a written contract 

with the Party; 

b) Authorized persons, if required by 

generally binding legislation. 



    

 

b) oprávneným osobám, ak to vyžadujú 
všeobecne záväzné právne predpisy. 

4. Povinnosť Zmluvných strán zachovávať 
mlčanlivosť o dôverných informáciách sa 
nevzťahuje na informácie, ktoré: 

a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy, 

čo musí byť preukázateľné na základe 
poskytnutých podkladov, ktoré túto 
skutočnosť dokazujú; 

b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po 
podpise Zmluvy z iného dôvodu ako z 
dôvodu porušenia povinností podľa 
Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na 

základe poskytnutých podkladov, ktoré 
túto skutočnosť dokazujú; 

c) majú byť sprístupnené na základe 
povinnosti stanovenej zákonom, 
rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného 
oprávneného orgánu verejnej moci, 

d) boli vyvinuté Zmluvnou stranou nezávisle 
na informáciách získaných od druhej 
Zmluvnej strany, získané Zmluvnou 
stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne 
získala alebo vyvinula, a ktorá nemá žiadnu 
povinnosť, ktorá by obmedzovala ich 
zverejňovanie. 

 

 

 

 

 

4. The obligation of the Parties to maintain the 

confidentiality of confidential information 

shall not apply to information, which: 

a) Have been published before the 

signature hereof, which must be 

demonstrated with the evidence 

provided to prove this fact; 

b) Will become universally and publicly 

available after the signature hereof for 

any other reason than a result of breach 

of obligations hereunder, which must 

be demonstrated with the evidence 

provided to prove this fact; 

c) Shall be made available upon an 

obligation laid down by law, a decision 

of a court, a public prosecutor's office 

or another authorized public authority; 

d) Have been developed by the Party 

independently of the information 

obtained from the other Party; obtained 

by the Party from a third party, which 

has legally acquired or developed it, 

and which has no obligation to restrict 

a disclosure thereof. 

 



    

 

                                 Čl. VI 

Zánik zmluvy 

 

1. Táto Zmluva zaniká uplynutím doby 
podľa čl. II ods. 1 Zmluvy, dohodou 
Zmluvných strán a odstúpením od 
Zmluvy. 

2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od 
Zmluvy v prípadoch uvedených v zákone 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov. 

3. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa 
doručenia písomného odstúpenia od 
zmluvy, doručeného druhej zmluvnej 
strane. 

 

 Article VI 

Termination of the Contract 

 

1. This Contract shall terminate upon the 

expiry of the period as referred to in 

Article II (1) hereof, by agreement of 

the Parties, or withdrawal from the 

Contract. 

2. Parties shall be entitled to withdraw 

from the Contract in the cases as 

referred to in the Act No. 513/1991 

Coll., the Commercial Code, as 

amended. 

3. Withdrawal from the Contract shall 

take effect from the date of service of a 

written notice of withdrawal from the 

Contract to the other Party. 

 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej 
podpísania oboma Zmluvnými stranami. 

2.  Táto zmluva nadobúda  účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej prvého 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky. 

3. Táto dohoda je vyhotovená v piatich (5) 

rovnopisoch s platnosťou originálu, 
z ktorých po jej podpísaní Dodávateľ 
dostane jeden (1) rovnopis 

a Objednávateľ dostane štyri (4) 
rovnopisy. 

4. Túto dohodu je možné meniť alebo 
dopĺňať len so súhlasom oboch 
Zmluvných strán, a to iba formou 

písomných očíslovaných dodatkov 
podpísaných Zmluvnými stranami. 
Dodatok sa po podpísaní stane 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch 

jazykových verziách, v slovenskom 

jazyku a v anglickom jazyku, v prípade 
pochybností, prednosť má slovenská 
verzia. 

6. Práva a povinnosti Zmluvných strán 
v tejto Zmluve podrobnejšie neupravené 
sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. 

 Article VII 

Final Provisions 

 

1. This Contract shall enter into force on 

the day when signed by both Parties. 

2. This Contract shall enter into effect on 

the day following the date of its first 

publication in the Central Register of 

Contracts maintained by the 

Government Office of the Slovak 

Republic. 

3. This Contract is made out in five (5) 

original-equivalent counterparts, upon 

signature of which the Supplier shall 

receive one (1) counterpart and the 

Client shall receive four (4) 

counterparts. 

4. This Contract may be amended or 

supplemented only with the consent of 

both Parties, in a form of the written 

numbered amendments signed by the 

Parties. Once signed, the amendment 

becomes an integral part hereof. 

5. The Contract is drawn up in two 

language versions, i.e. in the Slovak 

and English languages; in case of 

doubt, the Slovak version shall prevail. 

6. The rights and obligations of the Parties 

not treated herein in more detail shall 

be governed by the Act No. 513/1991 

Coll., the Commercial Code, as 



    

 

Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu 
riadne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a že túto Zmluvu uzatvárajú na základe 
ich skutočnej, vážnej, určitej a slobodnej 

vôle, že Zmluva nebola uzatvorená 
v tiesni, pod nátlakom, ani za zvlášť 
nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
       

 

amended and other generally binding 

legal regulations in force in the Slovak 

Republic. 

7. Parties declare that they have properly 

read and understood the content of the 

Contract; they conclude this Contract 

on the basis of their true, serious, 

definite and free will; the Contract was 

not concluded under pressure or under 

any particularly unfavorable 

conditions; and they sign it as a token 

to their consent hereto.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa.........................  

 

 

 

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

Taavi Kotka 

Dodávateľ 

 

 

 

 

V Bratislave dňa ......................... 

 

 

 

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

 Mgr. Patrik Krauspe 

vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 
republiky pre investície a informatizáciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

In Bratislava, on ....................... 

 

 

 

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

Taavi Kotka 

Supplier 

 

 

 

 

In Bratislava, on......................... 

 

 

 

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

Mgr. Patrik Krauspe 

Head of the Deputy Prime Minister’s Office 

for Investments and Informatization of the 

Slovak Republic 
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