
Zmluva č. ........./............/2017 

o zabezpečení a organizácii vzdelávacích a tréningových podujatí  

pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky  

 

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

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

 

(ďalej len „zmluva “) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

 

Názov:      Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a  

    výstavby Slovenskej republiky 
so sídlom:   Námestie slobody 6, P.O. BOX č. 100, 810 05 Bratislava 

Oprávnený k podpisu:  Mgr. Tibor Šimoni, MBA, generálny tajomník služobného úradu  

poverený ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

v organizačnom poriadku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky 

Oprávnený na  

vecné rokovania:  Ing. Milan Troška, vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky 

IČO:    30416094 

DIČ:    2020799209 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

SWIFT:    

    

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

a 

 

Názov:     SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. 

Sídlo:     930 02 Orechová Potôň 800 

Štatutárny orgán:   Pavel Čulík, Ladislav Csóka 

Oprávnený na  

vecné rokovania:   Pavel Čulík 

IČO:     44 407 793 

DIČ:      2022690934 

IČ DPH:    SK2022690934  

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:      

SWIFT:     

Zapísaný v:     Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka      

číslo: 24378/T 

 

(ďalej len „organizátor“, objednávateľ a organizátor ďalej spoločne len „zmluvné strany“ a jednotlivo 

„zmluvná strana“)  

 

 

 

 

 

 



Úvodné ustanovenie 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Vzdelávacie a tréningové podujatia pre 

zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky“, zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania 

číslo 127/2017 zo dňa 29.06.2017 pod značkou 9098–MSS, realizovanej ako nadlimitnú 

zákazku podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

Článok I 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok organizátora zabezpečiť pre objednávateľa organizáciu 

vzdelávania účastníkov cestnej premávky vo forme vzdelávacích a tréningových podujatí na 

území Slovenskej republiky špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy „Špecifikácia 

predmetu zmluvy“ (ďalej len „príloha č. 1“), ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, s cieľom 

zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky medzi účastníkmi cestnej premávky (ďalej len 

„podujatia“).  

 

2. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi podujatia v rozsahu podľa ods. 1 tohto 

článku na základe čiastkových písomných objednávok na zabezpečenie podujatí. Termín 

zabezpečenia jednotlivého podujatia na mieste spĺňajúcom požiadavky podľa prílohy č. 1 

a počet jeho účastníkov v daný termín určí objednávateľ na základe vlastných úvah a potrieb. 

 

3. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi na každé jednotlivé podujatie všetky 

požiadavky špecifikované v prílohe č. 1.  

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť organizátorovi za riadne zabezpečenie jednotlivého 

podujatia v súlade s požiadavkami uvedenými v zmluve cenu uvedenú v článku III zmluvy.  

 

 

Článok II  

Doba a spôsob plnenia zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2019, maximálne do vyčerpania 

finančného limitu stanoveného v článku III ods. 1 zmluvy. 

 

2.  Čiastkové objednávky na zorganizovanie podujatí sa uzavierajú podľa potrieb objednávateľa 

na základe jeho písomnej objednávky adresovanej organizátorovi v lehote najneskôr 7 dní 

pred plánovaným zabezpečením podujatia. 

 

3. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie alebo nesplnenie zmluvných 

povinností z dôvodu vyššej moci. O tejto skutočnosti je zmluvná strana povinná informovať 

druhú zmluvnú stranu bezodkladne telefonicky, faxom alebo e-mailom, a je povinná 

uskutočniť všetky potrebné opatrenia, aby negatívne následky pôsobenia vyššej moci 

dotýkajúce sa plnenia povinností podľa zmluvy boli čo najmenšie. 

 

4. Vyššou mocou sa pre účely zmluvy rozumie: vojna, blokáda, embargo, povstanie, mobilizácia, 

protiprávne zadržanie zo strany vládcov alebo ľudí, protiprávny zásah civilných, námorných 

alebo vojenských orgánov alebo iných vládnych úradov, nepokoje, pomery podobné 

vojnovým, stávka, výluka, sabotáž, dlhodobý výpadok alebo nedostatok elektrického prúdu, 

predĺžený výpadok dátových, telefónnych a rádiových sietí, epidémie, karanténa, požiar, 

záplava, veterná smršť, tajfún, hurikán, pád zeminy, explózia, zemetrasenie, ktoré zásadným 



spôsobom dlhodobo negatívne ovplyvní činnosť zmluvných strán a znemožní im plnenie 

záväzkov v súlade s požiadavkami zmluvy.  

 

Článok III 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Maximálna cena za zabezpečenie podujatí v rozsahu uvedenom v článku I ods. 1 zmluvy je 

298 286,50 Eur bez DPH (slovom: dvestodeväťdesiatosemtisíc dvestoosemdesiatšesť Eur 

a päťdesiat Eurocentov), t.j. 357 943,80 Eur s DPH (slovom: tristopäťdesiatsedemtisíc 

deväťstoštyridsaťtri Eur a osemdesiat Eurocentov). 

 

2. Cena za poskytnutie služby podľa článku I zmluvy sa stanoví dohodou zmluvných strán v 

súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov nasledovne: 

a) 93,50 ,-Eur bez DPH (slovom: deväťdesiattri eur, 50 centov), teda 112,20 ,- Eur s DPH 

(slovom: stodvanásť eur, 20 centov) za jednu osobu na vzdelávacie podujatie pre 

vodičov motocyklov 

b) 91,50 ,-Eur bez DPH (slovom: deväťdesiatjeden eur, 50 centov), teda 109,80 ,- Eur s 

DPH (slovom: stodeväť eur, 80 centov) za jednu osobu na podujatie „Autoškola 

BECEP“ 

c) 16 500 ,-Eur bez DPH (slovom: šestnásťtisícpäťsto eur), teda 19 800 ,- Eur s DPH 

(slovom: deväťnásťtisícosemsto eur) za jedno podujatie „Najbezpečnejší vodič SR“ 

  

3. Cena podľa ods. 1 a 2 tohto článku zmluvy zahŕňa všetky náklady organizátora spojené so 

zabezpečením jednotlivých podujatí.  

 

4. Cena za zabezpečenie jednotlivého podujatia bude uhradená na základe faktúry vystavenej 

organizátorom po uskutočnení jednotlivého podujatia na jednom mieste v jeden deň. Prílohou 

každej faktúry bude vyhodnotenie podujatí organizátorom, protokol o zabezpečení podujatia 

v príslušnom meste v príslušný deň, ktorý vypracuje organizátor a podpíše poverený 

zamestnanec objednávateľa podľa článku X ods. 3 zmluvy. Súčasťou faktúry bude tiež 

prezenčná listina účastníkov jednotlivého podujatia (v minimálnom rozsahu: meno, priezvisko 

a podpis účastníka podujatia). Povinnou súčasťou prezenčnej listiny bude tiež písomné 

poučenie účastníkov podujatia o dodržiavaní bezpečnostných pokynov vzťahujúcich sa na 

podujatia, ktorej podpisom účastníci bezvýhradne vyjadria súhlas s oboznámením sa s týmito 

pokynmi. 

Účastníci podujatia svojim podpisom zároveň potvrdia, že sú držiteľmi platného vodičského 

preukazu príslušnej skupiny.  

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry vystavené organizátorom podľa zmluvy vždy do 30 

dní odo dňa ich doručenia na adresu objednávateľa, a to bezhotovostným prevodom na účet 

organizátora uvedený v záhlaví zmluvy. 

 

6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, 

že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto 

faktúru vrátiť organizátorovi pred jej splatnosťou. Opravenej alebo doplnenej faktúre plynie 

nová 30 dňová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dňom uhradenia sa 

pritom rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet organizátora.  

 

7. Objednávateľ je oprávnený v prípade zabezpečenia jednotlivého podujatia v rozpore 

s zmluvou do 3 pracovných dní od uskutočnenia jednotlivého podujatia na príslušnom mieste 



predložiť organizátorovi pripomienky k plneniu, vrátane návrhu na zníženie ceny za 

zabezpečenie jednotlivého podujatia. Rozsah chybného plnenia môže objednávateľ upraviť na 

základe vyjadrenia organizátora k pripomienkam objednávateľa. V pripomienkach 

objednávateľ uvedie chybné, nedostatočné plnenie a k tomu prislúchajúce zníženie ceny za 

zabezpečenie jednotlivého podujatia. V prípade nesúhlasu organizátora s pripomienkami 

objednávateľa sa obidve zmluvné strany neodvolateľne zaväzujú rokovať o znížení ceny za 

zabezpečenie jednotlivého podujatia. V prípade, ak zmluvné strany nedospejú k zmluve o 

znížení ceny za zabezpečenie jednotlivého podujatia, je objednávateľ oprávnený v závislosti 

od rozsahu a závažnosti chýb plnenia postupovať podľa článku IV ods. 2 zmluvy alebo článku 

V ods. 3 zmluvy. 

 

8. Ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o zabezpečení jednotlivého podujatia podľa 

odseku 4 a nepredloží organizátorovi pripomienky k zabezpečeniu jednotlivého podujatia, 

považujú sa podujatia za riadne uskutočnené a predložený protokol za potvrdený 

objednávateľom nasledujúcim dňom po márnom uplynutí lehoty na zaslanie pripomienok 

k zabezpečeniu jednotlivého podujatia. 

 

 

Článok IV 

Sankcie 

 

1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry zaplatí objednávateľ organizátorovi 

úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.  

 

2. V prípade, že organizátor  nesplní požiadavku počtu alebo podmienok zabezpečenia 

jednotlivých podujatí špecifikovaných v prílohe č. 1, zaväzuje sa, že zaplatí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 800,- EUR za každé neuskutočnené podujatie a 200,- EUR za iné 

porušenie zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením zmluvy podľa článku V ods. 3 zmluvy. 

 

3. Zmluvné pokuty sú splatné 30. dňom odo dňa, kedy bola písomná výzva na uhradenie 

zmluvnej pokuty doručená druhej zmluvnej strane. 

 

 

Článok V 

Odstúpenie od zmluvy a jej ukončenie 

 

1. Túto zmluvu možno ukončiť, okrem spôsobu uvedeného v čl. II ods. 1 zmluvy, dohodou 

zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. 

 

2. Organizátor je oprávnený od zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených v § 344  až 351 

Obchodného zákonníka, pričom podstatným porušením zmluvy sa rozumie omeškanie 

objednávateľa  s úhradou faktúry dlhšie ako 30 dní odo dňa jej splatnosti. 

 

3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť za podmienok stanovených v § 344 až 351 

Obchodného zákonníka, pričom podstatným porušením zmluvy sa rozumie opakované 

nedodržanie termínu jednotlivého podujatia. Do tejto doby omeškania sa nezapočítava doba 

pôsobenia vyššej moci podľa článku II ods. 3 a 4 zmluvy.  Podstatným porušením zmluvy zo  

strany organizátora je tiež bezdôvodné odmietnutie, neakceptovanie pripomienok či 

požiadaviek objednávateľa k zabezpečeniu podujatia alebo nepostupovanie podľa pokynov 

objednávateľa pri zabezpečovaní jednotlivých podujatí. 

 

4.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy 

organizátorom, pričom za podstatné porušenie zmluvy organizátorom sa považuje najmä ak: 

a) organizátor opakovane porušil svoje zmluvné povinnosti uvedené v zmluve, 



b) na organizátora bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol na jeho majetok 

vyhlásený konkurz alebo bol návrh na jeho vyhlásenie zamietnutý pre nedostatok 

majetku alebo vstúpil do likvidácie alebo bolo začaté konanie o reštrukturalizácii, 

c) objednávateľ má k dispozícii informácie, ktoré preukazujú, že organizátor alebo jeho 

subdodávateľ uzavrel v danom verejnom obstarávaní alebo počas plnenia zmluvy, 

s iným hospodárskym subjektom zmluvu narúšajúcu hospodársku súťaž, 

d) organizátor opakovane aj po podaní pripomienok k plneniu podľa článku III ods. 7 

zabezpečil podujatie v nižšej kvalite,  

e) alebo ak objednávateľ má  za preukázané, že organizátor nebude môcť riadne plniť 

svoje povinnosti a organizátor podozrenie nevyvrátil. 

 

5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v zmysle § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

6. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej  

strane. 

 

7. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na zaplatenie zmluvnej pokuty, prípadne na nárok na 

náhradu škody a jej výšku. 

 

8. Zmluvu možno  ukončiť aj písomnou výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá 

začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane.  

 

9. Zmluvu možno ukončiť aj písomnou dohodou oboch zmluvných strán.  

 

10. Predčasné ukončenie zmluvy, bez ohľadu na zmluvnú stranu, ktorá zmluvu vypovedala ,alebo 

od nej odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti organizátora za vady dovtedy dodaného plnenia 

predmetu zmluvy. 

 

 

Článok VI 

Práva a povinnosti organizátora 

 

1. Organizátor je povinný postupovať pri  zabezpečení podujatí podľa zmluvy s náležitou 

odbornou starostlivosťou, podľa pokynov objednávateľa a v súlade s jeho záujmami 

a požiadavkami uvedenými v zmluve. 

 

2. Organizátor je povinný na požiadanie informovať objednávateľa o postupe zabezpečenia 

podujatia a umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu podujatí. 

 

3. Organizátor je povinný oznamovať objednávateľovi všetky okolnosti,  ktoré môžu mať vplyv 

na zmenu pokynov objednávateľa, bez zbytočného odkladu potom, ako sa vyskytnú. Odchýliť 

od pokynov objednávateľa sa organizátor môže len vtedy, ak je to naliehavo nevyhnutné 

v záujme objednávateľa a organizátor nemôže včas obdržať jeho súhlas, o takom odchýlení 

podá organizátor objednávateľovi bez zbytočného odkladu písomnú správu. Ani v týchto 

prípadoch sa však organizátor nesmie od pokynov odchýliť, ak je to objednávateľom výslovne 

zakázané. 

 

4. Organizátor sa zaväzuje využívať informácie poskytnuté objednávateľom výhradne pre účely 

súvisiace s plnením záväzkov podľa zmluvy. Organizátor nesmie vyššie uvedené informácie 

použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to ani po skončení platnosti a účinnosti 

zmluvy. 

 

5. Organizátor má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, ak sú splnené 

podmienky podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 



zmene a doplnení niektorých zákonov a podá o tom objednávateľovi dôkaz. K rovnakej 

povinnosti písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov. Nesplnenie tejto povinnosti podľa § 

19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní môže mať za následok odstúpenie od zmluvy zo 

strany objednávateľa. 

 

6. Organizátor pri zhotovení diela nemôže použiť inú osobu okrem tej, ktorú oznámil organizátor 

objednávateľovi v súlade s § 41 ods. 3 zákona (ďalej len „subdodávateľ“). Tým nie je 

dotknutý nárok organizátora na zmenu subdodávateľov podľa článku VIII zmluvy. 

 

7. Organizátor je povinný pred začatím jednotlivého podujatia poučiť účastníkov podujatia 

o dodržiavaní bezpečnostných pokynov. Oboznámenie sa s týmito pokynmi zároveň účastníci 

podujatia potvrdia svojim podpisom na prezenčnej listine podľa čl. III ods. 4 zmluvy. 

 

 

Článok VII 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ prehlasuje, že na zabezpečenie podujatí, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, 

uzaviera zmluvu výhradne s organizátorom.  

 

2. Objednávateľ je povinný pri plnení povinností podľa zmluvy organizátorovi poskytnúť 

potrebnú súčinnosť, predovšetkým  bude organizátorovi na jeho žiadosť poskytovať  

informácie a podklady (špecifikované v písomnej žiadosti organizátora) nevyhnutné pre 

plnenie zmluvy, ktoré má k dispozícii, v prípade, že mu v tom nebránia všeobecne záväzné 

právne normy, vnútorné predpisy či zmluvné záväzky, a to bez zbytočného odkladu po 

doručení žiadosti organizátora. 

 

3. Objednávateľ môže zabezpečiť účasť povereného zamestnanca objednávateľa na každom 

podujatí za účelom kontroly plnenia povinností organizátora podľa zmluvy. 

 

 

Článok VIII 

Subdodávatelia a pravidlá pre zmenu subdodávateľov 

 

1. V prípade, že  organizátor zabezpečí poskytnutie služieb podľa čl. I zmluvy počas jej trvania 

subdodávateľmi, prílohou č. 3  tejto zmluvy je zoznam subdodávateľov organizátora. V 

prípade, ak bude mať počas plnenia tejto zmluvy organizátor záujem uzavrieť zmluvu so 

subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy, je 

povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

 

A. každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, oprávnenie poskytovať službu sa 

preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť, ak to 

nepreukáže, Objednávateľ odstúpi od zmluvy. 

B. v prípade, ak sú splnené podmienky podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, subdodávateľ má povinnosť byť 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti podľa § 19 ods. 3 

zákona o verejnom obstarávaní môže mať za následok odstúpenie od zmluvy zo strany 

objednávateľa. 

C. každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zmluvy v rovnakej 

kvalite ako organizátor. Identifikáciu subdodávateľa spolu s čestným vyhlásením organizátora, 

že tento subdodávateľ spĺňa podmienky v zmysle bodu 1.A  tohto článku, musí organizátor 

predložiť objednávateľovi najneskôr tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. 



Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 

subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 1.A tohto článku zmluvy. 

 

2. Zmena organizátorovho subdodávateľa môže byť uskutočnená len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom objednávateľa. V prípade, že k výmene subdodávateľa dôjde bez súhlasu 

objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a 

objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa 

tohto bodu je príslušný organizátor povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 2.000,- Eur za každé jednotlivé porušenie. 

 

 

Článok IX 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Organizátor sa zaväzuje, že činnosti špecifikované v čl. I tejto zmluvy bude pre objednávateľa 

vykonávať prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými organizátor preukazoval splnenie 

podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude 

potrebné nahradiť niektorú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať 

rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej 

spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení 

o vyhlásení verejné obstarávania. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť 

objednávateľ. 

V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to 

považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený 

odstúpiť od tejto zmluvy. Nezávisle na tom, v prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu 

je organizátor povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- eur za 

každé jednotlivé porušenie.  

2. Ak si zmluvné strany navzájom poskytnú informácie označené ako dôverné, nesmie ich 

zmluvná strana, ktorej sa tieto informácie poskytli, prezradiť tretej osobe a ani ich použiť v 

rozpore s ich účelom pre svoje potreby. Informácie označené ako dôverné, ktoré sa uvedú 

v zmluve alebo čiastkovej objednávke, ktorá sa má zverejniť podľa osobitného zákona 

a  informácie, ktoré sa sprístupňujú podľa osobitného zákona, nie je možné považovať za 

dôverné. 

 

3. Organizátor je povinný oboznámiť objednávateľa bez zbytočného odkladu s podmienkami, 

ktoré organizátorovi v súvislosti so zmluvou vyplývajú zo záväzkov voči tretím osobám 

(najmä povinnosti vyplývajúce organizátorovi z licenčných dohôd alebo iných dohôd s tretími 

osobami). 

 

 

Článok X 

Doručovanie a komunikácia 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie 

potrebné pre riadne plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú 

zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne 

plnenie tejto zmluvy  

 

2. Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených 

osôb, štatutárnych orgánov zmluvných strán, prípadne nimi poverených osôb. 

 



3. Kontaktnou osobou za objednávateľa na účely zmluvy je Ing. Milan Troška, tel. ......., e-mail: 

..................., kontaktnou osobou za organizátora na účely zmluvy je Pavel Čulík, tel. ........., 

email: ....................  
 

4. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k zmluve alebo ktoré majú 

byť vykonané na základe čiastkových objednávok, musia byť vykonané v písomnej podobe 

a druhej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom či inou formou 

registrovaného poštového styku na adresu uvedenú na titulnej stránke zmluvy, ak nie je 

ustanovené alebo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. 

 

5. V prípade pochybností ohľadom času doručenia sa oznámenie považuje za doručené tretím 

dňom po jeho preukázateľnom odoslaní. 

 

 

Článok XI 

Obsah čiastkových objednávok 

 

1. Čiastkovú objednávku predkladá písomne kontaktná osoba podľa čl. X ods. 3 objednávateľa 

kontaktnej osobe organizátora. Objednávka musí byť vyhotovená písomne a preukázateľne 

doručená. 

 

2. Čiastkovú objednávku je objednávateľ je povinný predložiť organizátorovi najmenej 7 dní 

pred plánovaným uskutočnením podujatia. 

 

3. Čiastková objednávky musí obsahovať popis podujatia podľa prílohy č. 1 a požiadavky 

objednávateľa podujatia. V prípade, ak organizátor nedodrží požiadavky stanovené 

v objednávke, toto sa považuje za závažné porušenie zmluvy podľa článku V ods. 3 zmluvy. 

 

4. Na každom podujatí musia byť zabezpečené všetky požiadavky podľa prílohy, ak sa zmluvné 

strany zmluvnú na zúžení požiadaviek podľa príloh má objednávateľ právo na primeranú 

zľavu z ceny podľa článku III ods. 2 zmluvy. 

 

5. Za výber druhu jednotlivého podujatia a času jeho uskutočnenia zodpovedá objednávateľ.  

 

 

Článok XII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 

podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov. 

 

2. Práva a povinnosti neupravené zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy sa budú riadiť právnym 

poriadkom Slovenskej republiky.  

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude po uzatvorení zmluvy zistená akákoľvek prekážka 

alebo chyba, ktorá bráni plneniu povinností strán podľa zmluvy, poskytnú si vzájomne všetku 



nutnú súčinnosť, aby prekážka alebo chyba mohla byť odstránená. Strany sú vzájomne 

povinné poskytnúť si takú súčinnosť do 10 kalendárnych dní po zistení jej potreby a požiadaní 

druhou stranou, pokiaľ bude táto lehota z povahy veci splniteľná, inak bez zbytočného 

odkladu, bezprostredne po zistení jej potreby a vyžiadaní. V prípade porušenia tohto záväzku 

zodpovedá porušujúca strana druhej zmluvnej strane za prípadné škody.    

 

5. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia zmluvy boli neplatné alebo nerealizovateľné alebo sa 

neplatnými či nerealizovateľnými stali, zaväzujú sa zmluvné strany nahradiť neplatné či 

nerealizovateľné ustanovenie takým ustanovením, ktoré sa pokiaľ možno najviac približuje 

pôvodnému účelu ustanovenia. 

 

6. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

Uvedené sa netýka výmeny subdodávateľov, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade 

s podmienkami uvedenými v príslušných bodoch tejto zmluvy svojim jednostranným 

rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. 

 

7. Zmluva je vyhotovená v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch, pričom 2 (slovom: dva) rovnopisy 

obdrží organizátor a 4 (slovom: štyri) obdrží objednávateľ. 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne 

zodpovedá ich vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez 

časového nátlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

9. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí: 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy  

Príloha č. 2 Špecifikácia zmluvnej ceny  

Príloha č. 3  Zoznam subdodávateľov  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ..................................               V Orechovej Potôni, dňa ................................... 

 

 

Za objednávateľa Za organizátora 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Tibor Šimoni, MBA 
generálny tajomník 

 služobného úradu 

Pavel Čulík, Ladislav Csóka 

konatelia 

 

  



Príloha č. 1  

 

Špecifikácia predmetu zmluvy 
 

 

A. Vzdelávanie vodičov motocyklov 

Predmetom je organizácia minimálneho požadovaného počtu 33 vzdelávacích a tréningových podujatí 

na území SR počas celého trvania zmluvy, ktorých cieľom je poskytnúť vodičom motocyklov 

teoretickú a praktickú prípravu za účelom získania nových informácií o bezpečnej jazde na motocykle, 

praktických tréningoch bezpečnej jazdy a zvládaní rizikových situácii pri jazde na motocykli. 

Organizátor na týchto vzdelávacích a tréningových podujatiach poskytne: 

 teoretickú prípravu v trvaní 3 hodiny, zameranú na zásady bezpečnej jazdy, zvládanie 

najčastejších krízových situácií na motocykle a vyhnutie sa prekážke na vozovke, 

 praktický výcvik v uzavretom areáli v trvaní 4 hodiny. 

Teoretickú prípravu a praktický výcvik účastníkov na každom podujatí budú viesť 4 inštruktori. 

Minimálny požadovaný počet účastníkov pre všetky vzdelávacie a tréningové podujatia počas celého 

trvania zmluvy je 1 320 vodičov motocyklov. Organizátor zabezpečí prihlasovanie (nábor) účastníkov. 

 

Požiadavky na strojové, technické a priestorové vybavenie pre vzdelávanie vodičov motocyklov: 

 minimálne dva (2) motocykle s kubatúrou do 125 ccm, 

 minimálne dva (2) motocykle s kubatúrou do 600 ccm, 

 3x uzatvorený areál na území SR (jeden na západnom Slovensku, jeden na strednom Slovensku a 

jeden na východnom Slovensku) s nasledovnými parametrami: 

Areál č. 1: 

 situovaný mimo bežnej cestnej premávky s jednou (1) rovnou plochou pre praktický výcvik 

s min. dĺžkou 200 metrov a min. šírkou 10 metrov, 

 interiérový alebo krytý exteriérový priestor pre teoretickú výučbu. 

Areál č. 2: 

 situovaný mimo bežnej cestnej premávky s jednou (1) rovnou plochou pre praktický výcvik 

s min. dĺžkou 200 metrov a min. šírkou 10 metrov, 

 interiérový alebo krytý exteriérový priestor pre teoretickú výučbu. 

Areál č. 3: 

 učebňa s kapacitou min. 40 osôb pre teoretickú prípravu, vrátane štandardného 

audiovizuálneho vybavenia učebne (projektor, reproduktory), 

 uzatvorený areál na území SR situovaný mimo bežnej cestnej premávky, zahrňujúci: 

 rovnú plochu s dĺžkou min. 200 m, 

 kruhovú plochu pre nácvik prejazdu zákrutou, s min. priemerom 60 m, 

 časť vozovky s dĺžkou min. 40 m so stúpaním min. 6 %. 

 

B. „Autoškola BECEP“ 

Predmetom je organizácia minimálneho požadovaného počtu 34 vzdelávacích a tréningových podujatí 

na území SR počas celého trvania zmluvy, ktorých cieľom je zlepšenie teoretických znalostí, 

praktických zručností pri riadení osobného automobilu a získanie správnych návykov pri zvládaní 

najčastejších rizikových situácií hroziacich za volantom.  

Organizátor na týchto vzdelávacích a tréningových podujatiach poskytne: 



 teoretickú prípravu v trvaní 3 hodiny, zameranú na zásady bezpečnej jazdy, zvládanie krízových 

situácií a vyhnutie sa prekážke na vozovke,  

 praktický výcvik v uzavretom areáli v trvaní 4 hodiny - jazda v neštandardných situáciách, teda 

prejazd zákrutou, rozjazd do kopca s klzkým povrchom, vyhnutie sa nečakanej prekážke 

na vozovke, zvládnutie šmyku. 

Teoretickú prípravu a praktický výcvik účastníkov na každom podujatí budú viesť 4 inštruktori. 

Minimálny požadovaný počet účastníkov pre podujatia „Autoškola BECEP“ počas celého trvania 

zmluvy je  1 330 vodičov osobných automobilov. Organizátor zabezpečí prihlasovanie (nábor) 

účastníkov. 

 

Požiadavky na strojové, technické a priestorové vybavenie pre „Autoškolu BECEP“: 

 učebňa s kapacitou min. 45 osôb pre teoretickú prípravu, vrátane štandardného audiovizuálneho 

vybavenia učebne (projektor, reproduktory), 

 uzatvorený areál na území SR situovaný mimo bežnej cestnej premávky, zahrňujúci: 

 rovnú plochu s dĺžkou min. 200 m s možnosťou simulácie klzkého povrchu v min. dĺžke 50 

m, 

 kruhovú plochu, pre nácvik prejazdu zákrutou, s min. priemerom 60 m s možnosťou 

simulácie klzkého povrchu a simulácie náhodných prekážok, 

 časť vozovky s dĺžkou min. 40 m so stúpaním min. 6 % s možnosťou vytvorenia klzkého 

povrchu pre tréning rozjazdu, 

 rovnú plochu s možnosťou simulácie šmyku zadnej nápravy vozidla (bez zásahu vodiča 

alebo spolujazdca), 

 

C. Najbezpečnejší vodič SR 

Predmetom je zabezpečenie a organizácia finálového kola podujatia „Najbezpečnejší vodič SR“ 

s nasledovným popisom: 

1) Prvé, tzv. základné kolo podujatia prebieha v danom roku nezávisle – v motoristickom magazíne 

Automagazín (v približne 4 vydaniach magazínu) Na základe uverejňovaných otázok v 

jednotlivých číslach Automagazínu respondenti odpovedajú a zasielajú do redakcie odpovede na 

otázky týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky, techniky jazdy, poskytovania prvej pomoci a 

pod. Po ukončení základného kola následne na základe vyhodnotenia správnych odpovedí 

postúpia do finálového kola 30-ti najlepší respondenti, teda respondenti, ktorí správne odpovedali 

na čo najviac otázok. 

2) Finálové kolo podujatia, ktorého organizáciu zabezpečí organizátor, bude pozostávať zo 

súťažných disciplín zameraných na praktické zvládanie krízových situácií za volantom, techniky 

jazdy, riešenia základných porúch osobného automobilu, poskytovania prvej pomoci pri 

dopravnej nehode a pod. Odborná porota následne na základe bodovania vyhlási najúspešnejších 

účastníkov podujatia a udelí titul „vodič roka“. 

Súťažné disciplíny pre účastníkov podujatia budú viesť 5 inštruktori.  

Organizátor zabezpečí finálové kolo podujatia „Najbezpečnejší vodič SR“ v rozsahu 1 (slovom: 

jedno) podujatie ročne. 

Termín konania finálového kola podujatia: medzi mesiacmi september a november daného roka 

v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod.  

Časový harmonogram finálového kola podujatia „Najbezpečnejší vodič SR“: 

09.00 hod. – 10.00 hod. registrácia účastníkov a zahájenie podujatia 

10.00 hod. – 16.00 hod. rozdelenie účastníkov do skupín a zahájenie súťažných disciplín 

16.00 hod. – 17.00 hod.  vyhodnotenie 

17.00 hod.   ukončenie podujatia 



 

 

 

Požiadavky na strojové, technické a priestorové vybavenie pre „Najbezpečnejší vodič SR“: 

 

 minimálne 10 ks totožných osobných automobilov, 

 učebňa s kapacitou minimálne 50 osôb pre interiérové disciplíny, vrátane štandardného 

audiovizuálneho vybavenia učebne (projektor, reproduktory), 

 uzatvorený areál situovaný mimo bežnej cestnej premávky, zahrňujúci: 

 rovnú plochu s dĺžkou min. 200 m s možnosťou simulácie klzkého povrchu v min. dĺžke 50 

m, 

 kruhovú plochu, pre nácvik prejazdu zákrutou, s min. priemerom 60 m s možnosťou 

simulácie klzkého povrchu a simulácie náhodných prekážok, 

 časť vozovky s dĺžkou min. 40 m so stúpaním min. 6 % s možnosťou vytvorenia klzkého 

povrchu pre tréning rozjazdu, 

 rovnú plochu s možnosťou simulácie šmyku zadnej nápravy vozidla (bez zásahu vodiča 

alebo spolujazdca). 

D. Ak je pre jednotlivé podujatie definované v bodoch A. až C. tejto prílohy použitie technických 

zariadení, organizátor pred začiatkom jednotlivého predstavenia zabezpečí ich rozloženie, montáž 

a vykoná skúšku funkčnosti pre ich plynulý a bezpečný chod. Po ukončení jednotlivého podujatia 

zabezpečí demontáž týchto zariadení a ich uschovanie pre prípad poškodenia alebo odcudzenia. 

Taktiež zabezpečí pre jednotlivé podujatia funkčnosť a bezpečnosť tréningových plôch. 

E. Organizátor sa tiež zaväzuje zabezpečiť viditeľné logá objednávateľa a BECEP a zabezpečiť 

distribúciu podporných marketingových materiálov na voľné šírenie, ktoré poskytne objednávateľ 

a vyhotoviť z podujatí fotodokumentáciu, ktorú doloží objednávateľovi. 

F. Objednávateľom predpokladaný minimálny počet podujatí počas celého trvania zmluvy je 33 

vzdelávacích a tréningových podujatí pre vodičov motocyklov (t. j. ročne min. 11 podujatí pre 

min. 440 vodičov motocyklov), 34 podujatí „Autoškola BECEP“ (t.j. min. 10 podujatí v roku 

2017 pre min. 440 vodičov, min. 12 podujatí v roku 2018 pre min. 445 vodičov a min. 12 podujatí 

v roku 2019 pre min. 445 vodičov) a 3 podujatia „Najbezpečnejší vodič SR“ (t.j. 1 podujatie 

ročne) s nasledovnými predpokladanými miestami uskutočnenia predmetu zákazky: 

 27 vzdelávacích a tréningových podujatí pre vodičov motocyklov na západnom Slovensku (t.j. 

9 ročne), 3 na strednom Slovensku (t.j. 1 ročne), 3 na východnom Slovensku (t. j. 1 ročne); 

 34 podujatí „Autoškola BECEP“ za západnom Slovensku; 

 3 podujatia (t.j. 1 ročne) „Najbezpečnejší vodič SR“ na západnom Slovensku. 

  



Príloha č. 2  
 

Špecifikácia zmluvnej ceny 
 

 

 Vzdelávanie 

vodičov 

motocyklov 

„Autoškola 

BECEP“ 

„Najbezpečnejší 

vodič SR“ 

Cena za zabezpečenie 

prihlasovania/ náboru účastníkov 
3,50 3,50 n/a 

Cena za poskytnutie areálu 

(vrátane výučbových priestorov, 

audiovizuálnej techniky 

a tréningových plôch) 

30 30 5 000 

Cena za poskytnutie teoretickej 

prípravy a praktického výcviku 

v požadovanom rozsahu 

50 58 10 700 

Cena za poskytnutie dopravných 

prostriedkov v požadovanom 

počte kusov 

10 n/a 800 

SPOLU ZA 1 OSOBU, RESP. 

1 PODUJATIE 
93,50 91,50 16 500 

 

 

  



Príloha č. 3 

 

Zoznam subdodávateľov 
 

 

P. č. 
Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa 
IČO 

% podiel 

na zákazke 
Predmet subdodávok 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

 

 

 

 


