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Rámcová zmluva o poskytovaní služieb  

číslo: 20516/2017/OLP - 0004 

uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Objednávateľ:  

 obchodné meno: DOPRAVNÝ ÚRAD 

 sídlo: Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 

 právna forma: rozpočtová organizácia 

 IČO: 42355826 

 DIČ: 2023985568 

 IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

 

zriadený: zákonom č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb 
a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

 v mene ktorého koná: Ing. Ján Breja, predseda 

 bankové spojenie:  

  

Číslo účtu:  

IBAN: 

 

ďalej len „objednávateľ“ 

   

Poskytovateľ:  

 obchodné meno: ALMECO, s.r.o. 

 sídlo: Podhorská 18, 902 01 Pezinok 

 právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

 IČO: 35960485 

 DIČ: 2022073823 

 IČ DPH: SK2022073823 

 

zapísaný v registri: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I 

oddiel: Sro, vložka číslo: 37998/B 

 v mene ktorého koná: Ing. Alena Meliorisová, konateľ 

 bankové spojenie:                     , číslo účtu:  

       IBAN:  

 ďalej len „poskytovateľ“ 

a spoločne ďalej len „zmluvné strany“. 
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Preambula 

 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy, ktorej potreba uzatvorenia vyplynula na 
strane objednávateľa po obstaraní hardwarového a softwarového  vybavenia pre systém tlače 
a evidencie preukazov.  

Poskytovateľ ako dodávateľ tlačiarní na karty, vrátane sofwarového vybavenia, sa zaoberá 
potlačou všetkých druhov kariet pre veľké aj malé série v spojení s výberom vhodného typu 
technológie tlače, ako aj nastavením evidencie a personalizácie preukazov. V uvedenej oblati 
poskytuje aj všetky konzultácie a podporu, záručný aj mimozáručný servis. 

Poskytovateľ oficiálne prehlasuje, že je pre daný systém (spojenie hardvérového 
a softvérového vybavenia) oficiálnym a výhradným distribútorom, poskytovateľom kompletnej 
technickej, technologickej, servisnej a konzultačnej podpory, v spojení s dodávkou potrebných 
náhradných dielov v rámci Slovenskej republiky.  

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom zabezpečenia technickej, technologickej 
a konzultačnej podpory pre systém evidencie a tlače preukazov, poskytovania záručného 
a mimozáručného servisu, vrátane dodávky náhradných komponentov a príslušenstva  pre 
daný systém. 
 
Táto zmluva stanovuje rozsah služieb podpory poskytovateľa pri realizácii projektu systému 
evidencie a tlače preukazov, ako aj podmienky poskytovania záručného a pozáručného 
servisu, vrátane dodávky náhradných komponentov a príslušenstva pre realizáciu tohto 
servisu. 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 
1.1 Objednávateľ je prevádzkovateľom informačného systému na evidenciu a tlač preukazov, 

ktorý pozostáva z komponentov tvoriacich spoločne jeden systém, ktorý objednávateľ využíva 
na spracovanie informácií a údajov pri výkone svojej činnosti a následnú tlač preukazov (ďalej 
len „systém evidencie a tlače preukazov“). 
Systém evidencie a tlače preukazov pozostáva pre účely tejto zmluvy z nasledujúcich 
komponentov: 

- tlačiareň Magicard RIO PRO Duo 3652-0021 ( výr. č. 57C0436, PTH: 37-0043BP), 
- software cardPresso XXL ( CP-0802-2974-F14E). 

 
1.2 Predmetom tejto zmluvy je usporiadanie vzájomných práv a povinností, na základe ktorých 

poskytovateľ poskytne objednávateľovi služby, za účelom technickej, technologickej 
a konzultačnej podpory/pomoci v rámci systému evidencie a tlače preukazov, ako aj pri 
realizácii jeho nastavení. Podpora systému zahŕňa: poradné činnosti a konzultácie ako aj návrh 
možných variantných riešení pri riešení vyskytujúceho sa problému (ďalej len „podpora“). 
 

1.3 Predmetom tejto zmluvy je aj poskytovanie  mimozáručného a pozáručného servisu/opráv 
systému, vrátane dodávky s tým spojených potrebných náhradných dielov a príslušenstva. 
Servisom sa v rámci tejto zmluvy rozumie služba poskytovateľa objednávateľovi spojená 
s údržbou a opravou systému evidencie a tlače preukazov. 
 

1.4 Predmetom tejto zmluvy je aj dohodnutie podmienok ohľadne realizácie záručného servisu 
a dodávania s tým súvisiacich náhradných dielov.   
 

1.5 Celý predmet tejto zmluvy podľa tohto článku je ďalej v zmluve označovaný aj ako „služby“. 
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1.6 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi dohodnutú cenu za poskytnuté podpory, ak 
táto zmluva nestanovuje, že poskytnutie služieb je bezodplatné.  

 

Článok 2 

Miesto a lehota plnenia predmetu zmluvy 

 

2.1  Služby budú na základe dohody zmluvných strán osobne poskytované zo strany 
zamestnancov poskytovateľa v mieste umiestnenia systému objednávateľa, ktorým je budova 
Dopravného úradu na ul. Prístavná 10, Bratislava (ďalej len „miesto plnenia predmetu 
zmluvy“). V prípade nutnosti vykonať služby na odlúčených pracoviskách Dopravného úradu 
v Žiline, Košiciach, alebo Komárne, si poskytovateľ dohodne s objednávateľom spôsob 
a výšku úhrady cestovných nákladov podľa postupu nižšie. 

    Technická, technologická a konzultačná podpora a celá komunikácia v rámci poskytovania 
predmetu tejto zmluvy bude prioritne prebiehať telefonickou alebo elektronickou formou, ktorá 
bude zo strany poskytovateľa zaručená objednávateľovi v pracovnom týždni, od pondelka do 
piatku, mimo sviatkov a dní pracovného pokoja, od 8:00 hod. do 16:00 hod. Pokiaľ bude 
situácia vyžadovať riešenie predmetu zmluvy formou osobnej konzultácie alebo servisného 
zásahu na mieste plnenia predmetu zmluvy, kontaktné osoby zmluvných strán si dohodnú 
konkrétny deň a čas, pričom platí, že, poskytovateľ musí na požiadavku objednávateľa na 
vykonanie služby podľa predmetu tejto zmluvy reagovať najneskôr do 24 hod. (začať riešiť 
poskytnutie služby) od požiadavky objednávateľa, a službu poskytnúť mimo sviatkov a dní 
pracovného pokoja, v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod., ak sa kontaktné osoby objednávateľa 
a poskytovateľa nedohodnú inak,ak je to možné najneskôr do 48 hod. od požiadavky 
objednávateľa; v prípade, ak to nie je z technického hľadiska možné, podľa dohody 
objednávateľa a poskytovateľa (jeho kontaktných osôb). Dopravné náklady týkajúce sa 1 
výjazdu na miesto plnenia predmetu zmluvy sú obsiahnuté v cene dohodnutého mesačného 
paušálu. Pokiaľ bude objednávateľ požadovať plnenie predmetu zmluvy v inom mieste 
plnenia, kontaktná osoba poskytovateľa vypočíta a zašle kontaktnej osobe objednávateľa 
náklady (s DPH aj bez DPH) spojené s dopravou na iné miesto plnenia predmetu zmluvy ako 
je miesto určené v tejto zmluve. Požiadavku na iné miesto plnenia musí objednávateľ zaslať 
poskytovateľovi formou objednávky, pričom je možné zaslať objednávku zo strany 
objednávateľa kontaktnej osobe poskytovateľa aj emailom.  Poskytovanie služieb nad rámec 
mesačného paušálu musí byť realizované na základe ponuky poskytovateľa, ktorá bude 
vyhotovená do 48 hod. od obdržania požiadavky objednávateľa (môže byť zaslaná aj 
emailom) a bude obsahovať presné termíny realizácie, časový rozsah plnenia a celkovú sumu 
s DPH aj bez DPH (môže byť zaslaná aj formou emailu) a objednávky objednávateľa (môže 
byť realizovaná aj formou emailu). 

2.2 Služby budú dodávané v rozsahu podľa tejto zmluvy odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy. 

 

Článok 3 

Spôsob poskytovania služieb  

 

3.1 Objednávateľ poskytne poskytovateľovi bezodplatne súčinnosť potrebnú pre riadne 
poskytnutie služieb, a to najmä tým, že v najkratšom technicky možnom čase od písomného 
vyžiadania si ďalších podkladov a/alebo informácií zo strany poskytovateľa mu tieto poskytne, 
ak sa potreba týchto podkladov a/alebo informácií ukáže ako nevyhnutná pre riadne 
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poskytovanie služieb; v prípade objektívnych dôvodov znemožňujúcich dodržanie tejto lehoty 
je objednávateľ povinný túto skutočnosť poskytovateľovi oznámiť a dohodnúť s ním ďalší 
postup. 

3.2 Služby budú poskytované v rozsahu požiadaviek objednavateľa. 

Záručný servis bude realizovaný na základe požiadavky objednávateľa/jeho kontaktnej osoby 
(požiadavka môže byť zaslaná aj formou emailu kontaktnej osobe poskytovateľa), ak je to 
technicky možné v mieste plnenia predmetu tejto zmluvy, inak v servisnom stredisku 
poskytovateľa, bezodplatne. Záručný servis musí byť zo strany poskytovateľa poskytnutý v 
súlade so zákonom, pričom, ak je to technicky možné, poskytovateľ vyvynie snahu, aby bol 
vykonaný do 10 dní od nahlásenia požiadavky, v rámci pracovných dní, mimo sviatkov a dní 
pracovného pokoja, v čase od 8.00 do 16.00 hod.. Ak nie je technicky možné danú záručnú 
opravu vykonať v tomto čase, zmluvné strany sa písomne dohodnú na maximálnom čase 
odstránenia záručnej závady, ktorý nesmie byť dlhší ako stanovujú platné a účinné právne 
predpisy upravujúce danú oblasť. V prípade, ak poskytovateľ vyhodnotí servis ako 
nespadajúci do záručnej opravy, čo je povinný písomne zdôvodniť objednávateľovi, vykoná 
opravu v rámci časového rozsahu mesačného paušálu; v prípade, ak oprava vyžaduje prácu 
presahujúcu mesačný paušál, resp. paušál alebo jeho časť už bol vyčerpaný, poskytovateľ 
bezodkladne zašle objednávateľovi cenovú ponuku na vykonanie mimozáručného servisu, 
resp. jeho nepokrytej časti zo strany mesačného paušálu, ktorá bude zahŕňať akékoľvek 
a všetky súvisiace náklady poskytovateľa a dobu odstránenia závady. Záručný servis v zmysle 
tejto zmluvy môže byť realizovaný len na základe písomnej objednávky objednávateľa, ktorá 
môže byť zaslaná poštou na adresu sídla poskytovateľa, emailom ma emailovú adresu 
kontaktnej osoby poskytovateľa alebo doručená osobne do rúk zamestnanca poskytovateľa. 
Záručný servis je realizovaný mimo hodín mesačného paušálu. Pre dodávku náhradných 
komponentov alebo príslušenstva v rámci záručnej aj mimozáručnej opravy rovnako platí, že 
poskytovateľ v prípade požiadavky objednávateľa zašle objednávateľovi do 48 hod. cenovú 
ponuku dodávky náhradných dielov alebo príslušenstva, pričom dodávka náhradných dielov 
môže byť realizovaná len na základe objednávky objednávateľa, ktorú je možné doručiť 
poskytovateľovi, resp. jeho kontaktnej osobe aj emailom. Poskytnutie služieb zahrnutých 
v rámci mesačného paušálu v mieste plnenia predmetu zmluvy, ktoré sú spojené so 
spoplatnenými dopravnými nákladmi, to jest nad rámec 1 výjazdu, musí byť zo strany 
objednávateľa od poskytovateľa vyžiadané formou objednávky, ktorá môže byť doručená aj 
emailom. 

Článok 4 

Cena za služby a platobné podmienky 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní predmetu tejto zmluvy/služieb formou mesačného                
paušálu v cene 145,50 € bez DPH( slovom stoštyridsaťpäť EURO päťdesiat centov), to jest 
174,60 € s DPH (stosedemdesiatštyri EURO šesťdesiat centov), v rozsahu trvania 3 hodín 
mesačne, ktorý zahŕňa podporu aj mimozáručný a pozáručný servis systému a nezahŕňa 
záručný servis/opravy, ktoré sa poskytujú bezodplatne v rámci záruky. Cena dopravných 
nákladov poskytovateľa, týkajúcich sa výjazdu na miesto plnenia predmetu zmluvy nad rámec 
mesačného paušálu, v ktorom je zahrnutá cena dopravných nákladov za 1 výjazd,  bude 
spoplatnená paušálnou cenou 35,- € bez DPH (slovom tridsaťpäť EURO), 42,- € s DPH 
(slovom štyridsaťdva EURO) a pripočítaná k mesačnému paušálu. Cena sa dohaduje 
v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov bez DPH. Poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy si odsúhlasujú 
kontaktné osoby zmluvných strán na základe protokolu (postačuje aj forma emailu), ktorý 
prikladá poskytovateľ k faktúre. V protokole bude zaznamenaný rozsah poskytnutých služieb. 
V prípade, ak dôjde k sporu a nedôjde k vzájomnej dohode o čase čerpania paušálu 
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a poskytnutých službách, je to dôvod na odstúpenie ktorejkoľvek zo zmluvných strán od 
zmluvy.  

4.2 V prípade potreby poskytnutia predmetu zmluvy/služby nad rámec mesačného paušálu, cena 
hodiny je stanovená vo výške 53,50 € bez DPH ( slovom päťdesiattri EURO päťdesiat centov), 
64,20 s DPH (slovom šesťdesiatštyri EURO dvadsať centov). Poskytnutie predmetu zmluvy 
nad rámec mesačného paušálu môže byť realizované len na základe písomnej objednávky 
objednávateľa, ktorá môže byť zaslaná poštou na adresu sídla poskytovateľa, emailom ma 
emailovú adresu kontaktnej osoby poskytovateľa alebo doručená osobne do rúk zamestnanca 
poskytovateľa.  V prípade požiadavky objednávateľa, z dôvodu legislatívnych zmien, na 
úpravu softwaru, pri ktorom sa vyžaduje súčinnosť partnerského zahraničného dodávateľa               
(firma cardPresso) – to jest pri podstatnej zmene požiadaviek na softvér, cena takejto hodiny 
sa účtuje vo výške 150 € (slovom stopäťdesiat EURO) bez DPH, 180 € s DPH (slovom 
stoosemdesiat EURO). Poskytovateľ je povinný na základe písomnej požiadavky 
objednávateľa na úpravu softwaru z dôvodu legislatívnych zmien vyhotoviť najneskôr do 
jedného týždňa pre objednávateľa písomnú cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať potrebný 
počet hodín na realizáciu úpravy softwaru zo strany poskytovateľa a akékoľvek a všetky 
náklady poskytovateľa súvisiace s predmetnou úpravou v DPH a aj bez DPH. Úprava softwaru 
môže byť rovnako realizovaná len na základe písomnej objednávky objednávateľa zaslanej 
poštou na adresu sídla poskytovateľa, emailom ma emailovú adresu kontaktnej osoby 
poskytovateľa alebo doručená osobne do rúk zamestnanca poskytovateľa. Vykonanie prác 
uvedených v písomnej objednávke musí byť potvrdené na odovzdávajúco-preberacom 
protokole, ktorý musí byť súčasťou faktúry. 

4.3 Faktúra za mesačný paušál bude vystavovaná mesačne a doručená objednávateľovi na 
adresu jeho sídla v listinnej podobe najneskôr do 15 dní od začatia príslušného mesiaca. Prvá 
faktúra bude vystavená až v mesiaci nasledujúcom po mesačnom poskytovaní služieb 
tvoriacich predmet tejto zmluvy. Služby poskytované nad rámec mesačného paušálu budú 
fakturované na základe príslušnej objednávky objednávateľa vždy do 15 dní (v rámci tejto 
lehoty musí byť faktúra doručená objednávateľovi v písomnej forme na adresu jeho sídla) od 
poskytnutia služieb. K fakturovanej cene bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty (DPH) vo 
výške podľa platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa 
dohodli na 30-dňovej splatnosti faktúry odo dňa doručenia faktúry. 

4.4 Faktúra – daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti stanovené v platnom a účinnom 
zákone o dani z pridanej hodnoty, príp. iných platných a účinných právnych predpisoch 
Slovenskej republiky stanovujúcich náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať číslo tejto 
zmluvy a objednávky, ak je služba poskytovaná na jej základe, ako aj odsúhlasený protokol pri 
mesačnom paušále alebo odovzdávajúco-preberací protokol v rámci služieb podľa tejto 
zmluvy na základe objednávky a presne položkovito obsiahnutý zoznam poskytnutých 
spoplatnených služieb. Ak faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti alebo v nej nebudú 
správne uvedené údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote 15 dní od jej prijatia 
poskytovateľovi s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. V takom 
prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry. V prípade, že 
objednávateľ faktúru vráti bezdôvodne, napriek tomu, že faktúra je správna a predpísané 
náležitosti (zákonné aj zmluvné) obsahuje, lehota splatnosti sa nezastaví ani nepreruší, a 
pokiaľ objednávateľ faktúru nezaplatí v pôvodnej lehote splatnosti, je v omeškaní. Každý 
z peňažných záväzkov objednávateľa bude platený prostredníctvom banky a ako taký bude 
splnený pripísaním sumy peňažného záväzku (vrátane DPH) na účet poskytovateľa uvedený 
na faktúre. 

4.5 V prípade, ak služby zahrnuté v mesačnom paušále nebudú zo strany poskytovateľa 
poskytované počas celého mesiaca, ale iba po jeho časť, môže byť poskytovateľom 
fakturovaná len pomerná časť mesačného paušálu, vypočítaná ako podiel mesačnej ceny 
a počtu dní príslušného mesiaca, ktorý sa vynásobí počtom dní poskytovania služby. 
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Článok 5 

Spolupôsobenie zmluvných strán 

 

5.1   Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých skutočnostiach        
rozhodných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy. 

5.2     V prípade, ak sa podľa tejto zmluvy vyžaduje doručenie písomnosti druhej zmluvnej strane 
a táto zmluvná strana neustanovuje inak, platí, že sa zasielajú na adresu jej sídla uvedenú 
v tejto zmluve alebo doručujú osobne alebo formou kuriéra osobe oprávnenej prímať 
písomnosti v mene druhej zmluvnej strany. Ak zmluvná strana preukázateľne písomne 
oznámila zmenu svojho sídla druhej zmluvnej strane, doručujú sa písomnosti na takto 
oznámenú novú adresu sídla. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak sa z adresy 
sídla vráti ako neprevzatá, a to dňom doručenia vrátenej zásielky odosielajúcej zmluvnej 
strane. Písomnosti doručované podľa tejto zmluvy formou emailu sa považujú za doručené 
automatickou notifikáciou o prečítaní alebo doručení emailu alebo emailom potvrdzujúcim 
prijatie tohto emailu. Zmluvné strany sú povinné si potvrdzovať prijatie emailovej komunikácie. 
Poskytovateľ je povinný bezodkladne reagovať na emailovú komunikáciu objednávateľa alebo 
jeho kontaktných osôb, prípadne iných zamestnancov oprávnených konať za zamestnávateľa. 

5.3 Poskytovateľ môže realizovať predmet tejto zmluvy formou subdodávateľov len s písomným 
súhlasom objednávateľa. 

Článok 6 

Kontaktné osoby pre realizáciu predmetu zmluvy 

 

6.1 Kontaktnou osobou objednávateľa je p. Ing. Štefan Chalupka, email: 
stefan.chalupka@nsat.sk, tel.: 02/33300218, mobil: 0917 562 085 . 

6.2 Kontaktnou osobou poskytovateľa je p. Jana Klimo, email:                        ,                             , 
tel.:                            , mobil:                            . 

 

Článok 7 

Ochrana údajov a informácií  

 

7.1    Ak zmluvná strana poskytne (odovzdá) alebo sprístupní druhej zmluvnej strane informáciu, 
ktorá nie je verejne známou a oznámi druhej zmluvnej strane, že má záujem na tom, aby táto 
informácia zostala dôvernou (ďalej “dôverná informácia”), druhá zmluvná strana môže takúto 
informáciu poskytnúť alebo sprístupniť tretej osobe iba v prípade: 

a) ak to bude potrebné pre plnenie jej povinností zo záväzkového vzťahu z tejto zmluvy 
alebo zo záväzkového vzťahu vzniknutého v súvislosti s touto zmluvou; 

b) ak to bude potrebné pre výkon jej práv zo záväzkového vzťahu z tejto zmluvy alebo 
zo záväzkového vzťahu vzniknutého v súvislosti s touto zmluvou; 

c) ak treťou osobou budú zamestnanci tejto zmluvnej strany, jej štatutárny orgán alebo 
člen jej štatutárneho alebo iného orgánu; 

d) ak na to bude povinná podľa všeobecne záväzného právneho predpisu alebo podľa 
vykonateľného rozhodnutia, opatrenia alebo výzvy príslušného orgánu; 

e) ak to bude potrebné v súdnych, rozhodcovských, správnych a iných obdobných 
konaniach; 

mailto:stefan.chalupka@nsat.sk
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f) ak treťou osobou bude osoba, ktorej plnenia objednávateľ použije na plnenie 
povinností zo záväzkového vzťahu z tejto zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu 
vzniknutého v súvislosti s touto zmluvou (subdodávatelia a partnerské spoločnosti) - 
takáto tretia osoba musí písomne prevziať záväzok ochrany poskytnutých alebo 
sprístupnených informácií; 

g) ak budú tretím osobám poskytované alebo sprístupňované na účely referencií,  

inak je na poskytnutie alebo sprístupnenie dôvernej informácie tretej osobe potrebný 
predchádzajúci súhlas zmluvnej strany, ktorá túto informáciu druhej zmluvnej strane poskytla 
(odovzdala) alebo sprístupnila. 

7.2 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou 
starostlivosťou ako ochraňujú vlastné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej 
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

7.3 Ochrana podľa tohto článku zmluvy nebude povinnou vo vzťahu k informáciám, ktoré sa po ich 
poskytnutí alebo sprístupnení druhej zmluvnej strane stanú verejne známymi bez porušenia 
tejto zmluvy. 

7.4 Ak sa objednávateľ alebo jeho zamestnanci dostanú pri plnení predmetu tejto zmluvy do 
kontaktu s osobnými údajmi, ktoré objednávateľ spracováva, sú objednávateľ aj jeho 
zamestnanci povinní zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k týmto údajom, nesprístupniť, 
neposkytnú a nezverejniť ich. V prípade, ak dôjde k porušeniu tejto povinnosti zo strany 
poskytovateľa alebo jeho zamestnancov, je poskytovateľ zodpovedný za akékoľvek následky 
(vrátane finančných), ktoré v súvislosti s takýmto konaním vzniknú objednávateľovi. 

 

Článok 8 

Zodpovednosť poskytovateľa 

 

8.1  Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude plniť predmet tejto zmluvy v súlade s požiadavkami 
objednávateľa. Poskytovateľ je na požiadanie objednávateľa povinný v primeranej lehote, ak 
nebolo dohodnuté inak, dať o sebe objednávateľom požadovanú písomnú informáciu vo forme 
požadovanej objednávateľom. 

8.2 V prípade, ak si poskytovateľ nesplní akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, resp. uvedenej 
v objednávke objednávateľa vystavenej na základe ponuky poskytovateľa, a to ani na základe 
výzvy, ktorá môže byť realizovaná aj formou emailu, má objednávateľ nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 10,- € za každý deň nesplnenia povinnosti, a to až do jej splnenia. 
Výška pokuty v jednom mesiaci nesmie presahovať sumu rovnajúcu sa polovici mesačného 
paušálu. 

8.3 Objednávateľ je povinný v prípade, ak ani na základe výzvy poskytovateľa neuhradí  
poskytovateľovi oprávnene fakturovanú sumu podľa tejto zmluvy, uhradiť poskytovateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 10,- € za každý deň nesplnenia tejto povinnosti, a to až do jej 
splnenia. Výška pokuty v jednom mesiaci nesmie presahovať sumu rovnajúcu sa polovici 
mesačného paušálu. 
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Článok 9 

Odstúpenie od zmluvy, jej vypovedanie a zánik zmluvy 

 

 9.1   Ak poskytovateľ bude v omeškaní s riadnym poskytnutím služby o viac ako 15 dní a svoju 
povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom v dĺžke najmenej 10 
dní, objednávateľ môže odstúpiť (ex nunc) od Zmluvy. Rovnako je objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou, ak došlo k tretiemu omeškaniu poskytovateľa 
v rámci trvania tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinky jeho doručením alebo 
odopretím prijatia písomnosti. Objednávateľ nie je povinný uhradiť mesačný paušál za mesiac, 
v ktorom došlo k prvému a druhému porušeniu povinnosti zakladajúcej nárok na odstúpenie 
od zmluvy a ani za mesiac, v ktorom došlo k odstúpeniu od zmluvy. 

9.2    Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek oprávnene fakturovanej sumy o 
viac ako 30 dní a svoju povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote poskytnutej poskytovateľom 
v dĺžke najmenej 10 dní, poskytovateľ môže odstúpiť (ex nunc) od Zmluvy, týmto však 
nezaniká nárok poskytovateľa na úhradu dlžnej sumy zo strany objednávateľa.  

9.3    Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu, 
s výpovednou letotou 3 mesiacov, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po 
doručení výpovede. 

9.4 Táto zmluva zaniká zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu. Táto 
zmluva zaniká aj v prípade, ak poskytovateľ nie je schopný naďalej plniť predmet tejto zmluvy.  

 

Článok 10 

Doba trvania zmluvy 

 

10.1  Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v dĺžke trvania 36 mesiacov od nadobudnutia jej 
účinnosti alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu vo výške 20.000,- EURO bez 
DPH, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  

 

Článok 11 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom 01.11.2017 za predpokladu 
jej predchádzajúceho - najneskoršieho zverejnenia do dňa 31.10.2017 v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády SR, inak deň nasledujúci po jej zverejnení. Nadobudnutím 
účinnosti zaniká Zmluva o poskytovaní služieb č. 17848/2015/OLP-005 uzatvorená medzi 
zmluvnými stranami dňa 27.10.2015, ak bude v tom čase ešte účinná. 

11.2  Zmluva a záväzkový vzťah z nej  vyplývajúci sa spravuje zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi. 

11.3  Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. Práva a povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou môže poskytovateľ 
previesť na tretiu osobu iba so súhlasom objednávateľa. 

11.4    Zmluva sa podpisuje v 4 vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu 2 vyhotovenia. 
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11.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 
obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú. 

 

V Bratislave dňa:  V Bratislave dňa:  

 
 

 

 

 

v.r. v.r. 

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

        Ing. Ján Breja, predseda                             Ing. Alena Meliorisová, konateľ 

    Dopravný úrad, objednávateľ                             ALMECO, s.r.o., poskytovateľ 


