
Zmluva o dielo - vytvorenie webstránky 
uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších  
predpisov medzi zmluvnými stranami  

 
 
Zhotoviteľ:   Erik Valápka – Feel Free 
IČO:    50 428 411 
miesto podnikania:  Kamenná 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
zápis v ORSR:  Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, číslo registrácie: 320-17767  
DIČ:   1122404921 
IČ DPH:  nie je platca DPH 
IBAN:   SK28 1100 0000 0029 4402 5757 
Bankové spojenie:  Tatra Banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
Objednávateľ:   Environmentálny fond 
IČO:    30 796 491 
sídlo:    Nevädzová 5, 821 01  Bratislava 
štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Vačok  
DIČ:   2021925774 
IČ DPH:  nie je platca DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:   SK13 8180 0000 0070 0019 8071 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ a objednávateľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“, jednotlivo ako „zmluvná strana“.    
 
 

Preambula  
Zmluvné strany sa dohodli na obsahu tejto zmluvy o dielo v zmysle § 261 ods. 2 a § 536 a nasl.  zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej ako „zmluva“).  
 
Východiskovým predpokladom pre uzavretie zmluvy je Výzva objednávateľa ako verejného obstaráva-
teľa na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odoslaná vybraným potenciálnym dodá-
vateľom dňa 02.11.2021 na predmet zákazky „Vytvorenie novej webovej stránky Environmentálneho 
fondu“ Na základe vyhodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky bola ponuka 
zhotoviteľa vyhodnotená ako ponuka úspešného uchádzača.      

 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je usporiadanie vzájomných práv a povinností oboch zmluvných strán 
v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy zhotoviteľom objednávateľovi.      

2. Rozsah predmetu zmluvy, ktorý sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť a dodať objednávateľovi je vy-

medzený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy ako „Funkčná špecifikácia pre tvorbu novej webovej stránky 

Environmentálneho fondu www.envirofond.sk“ (ďalej ako „predmet zmluvy“).  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy objednávateľovi riadne a včas, podľa pokynov ob-

jednávateľa a za dohodnutých zmluvných podmienok.  

4. Objednávateľ sa zväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas dodaný predmet zmluvy dohod-

nutú cenu. Cena za predmet zmluvy je špecifikovaná v čl. 3 zmluvy.       

5. Zhotoviteľ bude predmet zmluvy realizovať na diaľku a/alebo priamo v sídle alebo na pracovisku 

objednávateľa.    

  
 

http://www.envirofond.sk/


Článok 2 
Termín plnenia a dodanie  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a odovzdať riadne predmet zmluvy objednávateľovi v zmysle 
Prílohy č. 1 a za podmienok uvedených v čl. 1 zmluvy v termíne do troch (3) kalendárnych mesia-
cov od účinnosti tejto zmluvy. Za dodržanie termínu riadneho a včasného dodania predmetu 
zmluvy sa považuje, ak zhotoviteľ odovzdal predmet zmluvy v takto určenej lehote podľa ods. 3 
tohto článku zmluvy.   

2. Termín plnenia predmetu zmluvy v zmysle ods. 1 tohto článku zmluvy sa predlžuje o dni, v ktorých 
zhotoviteľ nemôže vykonávať práce na predmete zmluvy výlučne z dôvodov zapríčinených  vyššou 
mocou (napr. zemetrasenie, záplavy, požiar, vojnový stav, teroristické útoky a pod.) alebo inými 
objektívne nepredvídateľnými a preukázateľnými udalosťami nezapríčinenými zhotoviteľom. Zho-
toviteľ je však povinný o týchto nepredvídateľných skutočnostiach bezodkladne do 24 hodín infor-
movať objednávateľa, ktorý má právo na ich preukázanie a prípadné rozporovanie. Ak si zhotoviteľ 
túto povinnosť voči objednávateľovi nesplní, resp. ju objednávateľ neuzná, nepredlžuje sa termín 
realizácie predmetu zmluvy v zmysle tohto odseku zmluvy. Tomuto režimu podlieha tiež nemož-
nosť riadnej realizácii predmetu zmluvy zhotoviteľa pre prekážky ležiace na strane objednávateľa. 

3. Predmet zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi riadne a včas podľa tejto zmluvy 
na základe preberacieho protokolu, ktorý sa spíše pri prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom. 
Súčasťou odovzdania predmetu zmluvy je jeho odovzdanie na server objednávateľa s prístupo-
vými oprávneniami. Všetky relevantné informácie k prevzatiu a následnej správe predmetu zmluvy 
objednávateľom musia byť zhotoviteľom odovzdané najneskôr ku dňu prevzatia a spísania prebe-
racieho protokolu. V opačnom prípade sa predmet zmluvy nepovažuje za riadne a včas odo-
vzdaný.  

4. Po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v zmysle ods. 3 tohto článku zmluvy plynie objednáva-
teľovi 15 dňová lehota na skúšobnú prevádzku predmetu zmluvy. V rámci tejto skúšobnej lehoty 
je objednávateľ oprávnený oznamovať zhotoviteľovi vady predmetu zmluvy alebo nesúlady so 
špecifikáciou a pokynmi objednávateľa, najmä jeho funkčnosti, kvality a úrovne zobrazenia aktu-
álnosti zobrazených informácií a ich usporiadania. Zhotoviteľ je povinný tieto vady alebo nesúlady 
odstrániť v dohodnutom termíne na svoje náklady. O dobu počas ktorej zhotoviteľ realizuje odstrá-
nenie vád sa predlžuje lehota na skúšobnú prevádzku predmetu zmluvy. Výnimku tvoria iba vady 
spôsobené programami, prezentáciami alebo zvukovými alebo zvukovoobrazovými záznamami 
dodanými objednávateľom, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa upozornil počas reali-
zácie predmetu zmluvy a objednávateľ na ich použití aj napriek uvedenému upozorneniu trval a 
chyby a nedostatky, ktorých odstránenie by predstavovalo porušenie autorských práv, alebo iných 
práv duševného vlastníctva. 

5.  Ak zhotoviteľ odstráni všetky vady alebo nezrovnalosti podľa požiadaviek objednávateľa, spíše 
sa potvrdzujúci preberací protokol, ktorým dôjde k finálnemu odovzdaniu predmetu zmluvy objed-
návateľovi. Rovnako sa za finálne odovzdanie považuje aj skutočnosť, ak objednávateľ v rámci 
15-dňovej lehoty neoznámi zhotoviteľovi žiadne vady alebo nesúlady; v takom prípade je predmet 
zmluvy finálne odovzdaný objednávateľovi aj bez potvrdzujúceho protokolu uplynutím 15-dňovej 
lehoty.        
 

 
Článok 3 

Cena a platobné podmienky  
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe výsledku postupu v súlade s § 117 zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov.  

2. Cena za predmet zmluvy je konečná a stanovená na celé obdobie realizácie predmetu zmluvy vo 
výške 7.850,- EUR bez DPH (slovom: “sedemtisíc  osemstopäťdesiat euro).  

3. Nakoľko zhotoviteľ nie je platcom DPH, podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že cena za predmet 
zmluvy je konečná a nebude navyšovaná ani o čiastku DPH v zmysle príslušných právnych pred-
pisov. Cena za predmet zmluvy je konečná a v cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvi-
siace a vynaložené pri realizácii predmetu zmluvy.  

4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie ceny za predmet zmluvy po jeho finálnom 
odovzdaní objednávateľovi v zmysle ods. 5 čl. 2 tejto zmluvy. Faktúra musí obsahovať všetky 
náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovení zákona č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Za správne vyhotovenie faktúry zodpo-
vedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi listovou 



zásielkou alebo iným preukázateľným spôsobom na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví 
zmluvy.  

5. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi do piatich (5) dní odo dňa jej doručenia, ak 
bude vyhotovená v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V takomto prípade nová lehota splatnosti 
začne plynúť doručením opravenej faktúry.  

6. Lehota splatnosti faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.             

 
 

Článok 4 
Práva a povinnosti zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za predmet zmluvy podľa článku 3 zmluvy.  
2. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť predmet zmluvy v súlade s jeho špecifikáciu podľa Prílohy č. 1 

zmluvy a pokynov objednávateľa, pričom garantuje, že predmet zmluvy bude dodaný v kvalite 
zodpovedajúcej účelu predmetu zmluvy a bude zodpovedať všetkým príslušným právnym predpi-
som a záväzným normám vzťahujúcimi sa k dodaniu a prevádzke predmetu zmluvu v čase jeho 
odovzdania objednávateľovi.  

3. Zhotoviteľ je ďalej povinný zapracovať v rámci realizácie predmetu zmluvy pokyny objednávateľa 
vrátane textových, obrazových a iných súčastí, ktoré majú tvoriť predmet zmluvy, a to v kvalite a v 
množstve, ktoré mu dodal objednávateľ. 

4. Zhotoviteľ je povinný vopred upozorniť objednávateľa na možnú nezhodu pokynov, softvéru alebo 
iných komponentov dodaných mu objednávateľom so softvérom alebo komponentmi, ktoré použije 
zhotoviteľ, a ktoré sú potrebné na vyhotovenie, dokončenie alebo úpravu predmetu zmluvy. Zho-
toviteľ je povinný urobiť tak vždy, ak by pokyny alebo použitie takých komponentov alebo softvér 
narušili funkčnosť predmetu zmluvy alebo úroveň či kvalitu jeho vybavenia. 

5. Všetky osoby podieľajúce sa na realizácii predmetu zmluvy na strane zhotoviteľa podliehajú zho-
toviteľovi. Objednávateľ komunikuje výhradne iba so zhotoviteľom, ktorý v plnom rozsahu zodpo-
vedá za všetky osoby konajúce v jeho mene na realizácii predmetu zmluvy. 

6. Zhotoviteľ je povinný všetky podkladové materiály získané od objednávateľa na realizáciu pred-
metu zmluvy použiť iba na plnenie tejto zmluvy a zároveň nie je oprávnený ich poskytovať alebo 
previesť na iné subjekty.    

7. Po realizácii predmetu zmluvy alebo po zániku povinnosti na jeho realizáciu je zhotoviteľ povinný 
vrátiť objednávateľovi všetky veci, ktoré od objednávateľa prevzal a nespotreboval pri plnení pred-
metu tejto zmluvy.    

8. Výsledok činnosti predmetu tejto zmluvy nie je zhotoviteľ oprávnený poskytnúť iným osobám ako 
objednávateľovi. 

9. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou tak, 

aby sa dosiahol hmotne zachytený výsledok činnosti určený v tejto zmluve a Prílohe č. 1 k tejto 

zmluve.  

 
 

Článok 5 
Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ má právo na priebežnú kontrolu obsahovej a funkčnej časti predmetu zmluvy počas 
jeho realizácie. 

2. Objednávateľ je povinný dodať podkladové materiály (napr. obrazový, zvukový, alebo zvukovoob-
razový materiál, texty, popisky, obrázky, programy, alebo prezentácie) v zodpovedajúcej kvalite a 
v čo najkratšom možnom čase od požiadavky zhotoviteľa.  

3. Objednávateľ je povinný dodať ďalšie materiály a informácie súvisiace s realizáciou predmetu 
zmluvy, zmluvy s tretími osobami vplývajúce na práce na predmete zmluvy (napr. informácie o 
webhostingu, a pod.). 

4. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v dohodnutom termíne. 
5. Objednávateľ je povinný reagovať na výzvy k spolupráci zhotoviteľa, a to v najkratšom technicky 

možnom čase, maximálne do piatich (5) pracovných dní. 
6. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu predmetu zmluvy. Ak objednávateľ zistí, 

že zhotoviteľ vykonáva realizáciu predmetu zmluvy v rozpore so jeho povinnosťami, je objednáva-
teľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa riadne plnenie predmetu zmluvy. Ak zhotoviteľ nevykoná 
nápravu ani v dodatočne určenej lehote zo strany objednávateľa, je objednávateľ oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť.        
 
 



Článok 6 
Vady a zodpovednosť za škodu 

1. Predmet zmluvy má vady, ak jeho vykonanie nezodpovedá výsledku určenému v zmluve a špeci-
fikáciám obsiahnutým v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania podľa ods. 4 čl. 
2 zmluvy. Za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto 
záruky po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu zmluvy podľa ods. 4 čl. 2 tejto zmluvy.  

3. V prípade, že v záručnej dobe budú zistené nedostatky alebo vady predmetu zmluvy a objedná-
vateľ o tom zhotoviteľa upovedomí, zhotoviteľ bezodkladne a na vlastné náklady, podľa vlastného 
výberu vopred schváleného objednávateľom, odstráni tieto vady.  

4. V rámci realizácie predmetu zmluvy je jeho vlastníkom zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo 
škody v plnom rozsahu. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k predmetu zmluvy prechádza 
na objednávateľa odovzdaním riadne dodaného predmetu zmluvy v zmysle ods. 4 čl. 2 tejto 
zmluvy.  

5. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za obsah predmetu zmluvy, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií 
na ňom zobrazených, túto zodpovednosť nesie objednávateľ. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté a spôsobené stratou alebo poškodením uložených 
dát po odovzdaní predmetu zmluvy podľa ods. 4 čl. 2 zmluvy. 

7. Požiadavky na zmenu obsahu predmetu zmluvy, jeho aktualizáciu alebo úpravu alebo na progra-
mové vybavenie alebo zmeny v prezentáciách, fotografiách, zvukových alebo zvukovoobrazových 
záznamoch, ktoré objednávateľ požaduje po prevzatí predmetu zmluvy podľa ods. 4 čl. 2 zmluvy, 
sa považujú za požiadavky nad rámec predmetu zmluvy vymedzeného v tejto zmluve.   

 
 

Článok 7 
Vlastníctvo a autorské práva 

1. Zhotoviteľ nie je majiteľom implementovaného softvéru, na základe ktorého zhotoviteľ realizuje 
predmet zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje služby implementácie Open Source softvéru (nastavenie, 
inštalácia, zmeny), ktoré mu povoľuje príslušná licencia softvéru. Zodpovednosť za dodržanie au-
torských práv pri implementácii softvéru nesie zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia. 

2. Odovzdaním predmetu zmluvy v zmysle ods. 4 čl. 2 tejto zmluvy nadobúda objednávateľ k pred-
metu zmluvy vlastnícke právo a na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo škody.  

3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie predmetu zmluvy v neobmedzenom rozsahu 
a na dobu neurčitú. Táto licencia je udelená ako výhradná. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v platnom znení je 
oprávnený udeliť objednávateľovi licenciu. Nepravdivosť tohto vyhlásenia zhotoviteľa zakladá po-
vinnosť náhrady škody. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ udeľuje licenciu podľa tejto zmluvy odplatne. Odplata za 
poskytnutie licencie na použitie predmetu zmluvy je zahrnutá v cene špecifikovanej v ods. 2 čl. 3 
tejto zmluvy.  

6. Zodpovednosť za dodržiavanie autorských práv a práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva vstu-
pov zo strany objednávateľa (textov, obrázkov, počítačových programov, animácií, prezentácií a 
iných zdrojov) dodaných objednávateľom nesie objednávateľ. 

 
 

Článok 8 
Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou predmetu zmluvy v termínoch určených v tejto 
zmluve  je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne 
z ceny určenej v ods. 2 čl. 3 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s plnením.  

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za podmienok uvedených v čl. 3 zmluvy 
je zhotoviteľ oprávnený si uplatniť u objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej 
ceny za každý aj začatý deň omeškania. 

3. Uplatnenie zmluvnej pokuty sa realizuje písomnou výzvou adresovanou druhej zmluvnej strane, 
pričom lehota na plnenie zmluvnej pokuty nemôže byť kratšia ako 5 pracovných dní.  

4. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť zhotoviteľa riadne dodať predmet zmluvy. Uplat-
nením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu spôsobenej škody.        

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 
a) objednávateľ dodá zhotoviteľovi obrazový, zvukový alebo zvukovoobrazový materiál, texty, po-
pisky, obrázky, programy alebo prezentácie, ktoré majú byť použité na realizáciu predmetu zmluvy, 



jeho úpravu, zmenu alebo dokončenie, ktoré svojím obsahom, grafickým spracovaním alebo úče-
lom, na ktorý majú byť použité, porušujú právne predpisy SR alebo ktorých obsah, vyhotovenie, 
alebo úroveň zobrazenia je v rozpore s dobrými mravmi, zhotoviteľ ho to na to vopred upozornil 
a objednávateľ na ich použití naďalej trvá,  
b) vopred upozornil objednávateľa na možnú nezhodu softvéru alebo iných komponentov doda-
ných mu objednávateľom so softvérom alebo komponentmi potrebnými na vyhotovenie, úpravu 
alebo zmenu predmetu zmluvy, ak by taká nezhoda mohla spôsobiť narušenie podstatných úžit-
kových vlastností predmetu zmluvy, jeho funkčnosť, kvalitu a úroveň zobrazenia alebo funkčnosť 
iných aplikácií použitých pri realizácii predmetu zmluvy a objednávateľ na použití takého softvéru 
alebo komponentov naďalej trvá. 

6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 
a) zhotoviteľ riadne neodovzdal predmet zmluvy v lehote podľa ods. 1 článku 2 tejto zmluvy, 
b) zhotoviteľ napriek predchádzajúcej písomnej výzve porušuje ustanovenia tejto zmluvy,  
c) za podmienok osobitne uvedených v tejto zmluve.   

7. Odstúpenie musí byť realizované v písomnej forme a doručené druhej zmluvnej strane na adresy 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia podľa tejto zmluvy 
druhej zmluvnej strane. Odstúpením zanikajú všetky práva a záväzky z tejto zmluvy okrem nároku 
na náhradu škody, nároku na zaplatenie zmluvných alebo zákonných pokút a sankcií.       
 

 
Článok 9 

Doručovanie  
1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto 

zmluvou sa doručujú: poštou alebo treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky alebo osobne. 
2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto zmluvou 

sa doručujú doporučene na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Každá 
zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojho sídla podľa zásad 
uvedených v tomto článku do troch pracovných dní odo dňa zmeny sídla. 

3. Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, resp. na novej 
adrese oznámenej zmluvnou stranou, považuje sa písomnosť dňom jej vrátenia odosielateľovi za 
doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písom-
ností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú. 

 
Článok 10 

Osobitné protikorupčné ustanovenia 
1. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa na 

protikorupčné správanie. 
2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy zároveň vyhlasuje, že: 

a) pozná znaky korupcie a korupčného správania, 
b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením predmetu 

tejto zmluvy alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
c) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k objednávateľovi, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu 

predmetu tejto zmluvy 
3. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti s plnením pred-

metu tejto zmluvy alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to v zmysle Prílohy č. 2 – Proti-
korupčná doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

4. Od tejto zmluvy je možné odstúpiť aj z dôvodov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy – Protiko-
rupčná doložka. 

Článok 11 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným 

zákonníkom a ostatnými právnym predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predo-

všetkým dohodou. 
4. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté os-

tatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie 
nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledo-
vali v čase jej podpisu. 



5. Žiadna zo zmluvných strán nemá právo postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy na akýkoľvek 
tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.    

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto 
zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na 
plnenie predmetu zmluvy.    

7. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré im 
boli sprístupnené pri plnení predmetu tejto zmluvy, ibaže by z tejto zmluvy, alebo z príslušných 
právnych predpisov  vyplývalo inak. Tento záväzok trvá aj po ukončení tejto zmluvy. Za dôverné 
informácie sa zmluvné strany dohodli považovať všetky informácie navzájom vymenené pri plnení 
predmetu tejto zmluvy, s výnimkou ak ich zmluvná strana označila ako nedôverné alebo sa stali 
nedôverné z povahy veci alebo sú všeobecne dostupné.  

8. Kontaktná osoba na strane objednávateľa je: Ing. Radovan Barta, tel.: 0917 740163, mail: 
barta@envirofond.sk.     

9. Kontaktné údaje zhotoviteľa sú: tel.: +421 919 071 700, mail: valapka@feelfreeagency.com  
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
11. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z .z. o slobod-

nom prístupe k informáciám  o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zmluva je 
účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 
republiky.     

12. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) exemplároch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ 
obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

13. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá 
ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho 
pripájajú svoje podpisy. 

14. Prílohy zmluvy sú: 
- Príloha č. 1 „Funkčná špecifikácia pre tvorbu novej webovej stránky Environmentálneho fondu 
www.envirofond.sk“   
- Príloha č. 2 „Protikorupčná doložka“ 

 
 
V Bratislave dňa:    V Novom Meste nad Váhom dňa: 
 
 
 
 
 
 

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

Objednávateľ  
Environmentálny fond  

Ing. Ľubomír Vačok, riaditeľ  

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

Zhotoviteľ  
Erik Valápka – Feel Free  
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