
CEZ ÚV SR: č. 859/2022 

 

 

ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Objednávateľ:    Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo: Námestie slobody č. 1, 813 70 Bratislava  

v mene ktorého koná: Ing. Július Jakab, 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

IČO: 00 151 513 

DIČ: 20 2084 5057 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

Oprávnený pre vecné    

a obchodné rokovania: 

 

(ďalej len „Objednávateľ“)  a 

Poskytovateľ:   C.E.N. s.r.o.    

Sídlo:                                     Gagarinova 12, 821 05 Bratislava 

  Konajúci:                          Zuzana Martináková, konateľ 

             PhDr. Ján Svoboda, konateľ 

IČO:                                      35 780 886 

DIČ:                                      2020276852      

IČ DPH:                                SK2020276852 

Bankové spojenie:                 Tatra banka, a.s. 

   Číslo účtu:                          SK3411000000002625520232  

Oprávnený pre vecné   

a obchodné rokovania:            

  Zapísaný:          

  Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, číslo vložky: 21029/B 

 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo 

ako 

„Zmluvná strana“) 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom nákupu vysielacieho času, podľa 

ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

V súlade s ust. § 1 ods. 2 písm. j) ZVO sa ZVO nevzťahuje na zákazku tvoriacu predmet 



plnenia podľa tejto Zmluvy. 

 

 

Článok 1  

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, v súvislosti 

s kúpou a predajom vysielacieho času na účely vysielania mediálnych vstupov kampane 

Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorých obsah určuje výlučne Objednávateľ a Poskytovateľ 

sa zaväzuje ich odvysielať v lehote a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve. 

Poskytovateľ je oprávnený poskytovať vysielací čas programov ako vysielateľ televíznej 

programovej služby  TA3 na základe licencie č. TD/14 zo dňa 10.2.2010 udelenou Radou 

pre vysielanie a retransmisiu  

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi vo vysielaní na programovej 

službe TA3 vysielací čas na odvysielanie komunikátu formou verbálnej a obrazovej 

informácie doručenej v podobe spotu kampane Plánu obnovy a odolnosti SR za 

podmienok stanovených v tejto zmluve (ďalej len „Predmet Zmluvy“). 

 

3. Poskytovateľ vyhlasuje, že je jediným oprávneným subjektom na uzatváranie zmlúv, 

ktorých predmetom je zaistenie vysielania mediálnej komerčnej komunikácie vo 

vysielaní programovej služby TA3. 

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne poskytnutie vysielacieho času a odvysielanie  

mediálnych vstupov zaplatí Poskytovateľovi dohodnutú cenu stanovenú v článku 5 ods. 

1 tejto Zmluvy. 

 

Článok 2 

Predmet plnenia 

 

1. Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je odplatné poskytnutie vysielacieho času 

Poskytovateľom Objednávateľovi za účelom odvysielania mediálnych vstupov o Pláne 

obnovy a odolnosti SR(ďalej ako „predmet plnenia“, „plnenie“ alebo „služba“). 

Rozpis mediálnych vstupov je bližšie určený v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto Zmluvy. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť, ktorá je 

potrebná na riadne plnenie záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

Objednávateľ je povinný dodať Poskytovateľovi najmä všetky podklady pre vysielanie 

mediálnych vstupov vo vopred dohodnutom časovom predstihu pred ich plánovaným 

vysielaním. 

 

3. Objednávateľ je povinný vysporiadať všetky nároky nositeľov autorských práv ku 

všetkým dielam, ktoré sú súčasťou dodaných podkladov a mediálnych vstupov pre 

potreby vysielania. 

 

Článok 3 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi plnenie podľa tejto Zmluvy, a to 



vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, riadne, včas, v požadovanej kvalite, 

s odbornou starostlivosťou, v súlade s pokynmi Objednávateľa, v rozsahu a za 

podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

 

2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi službu v termínoch a v rozsahu 

podľa Prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia, ktorá je neoddeliteľnou  súčasťou 

tejto Zmluvy. 

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať plnenie Objednávateľovi formou preberacieho 

protokolu. Objednávateľ na základe vykonanej obhliadky plnenia preverí jeho úplnosť, 

správnosť, dodržanie doby plnenia a iné podmienky podľa tejto Zmluvy. Ak plnenie 

vyhovuje týmto kritériám, Objednávateľ ho prevezme a zároveň, potvrdí jeho prevzatie 

podpisom preberacieho protokolu prostredníctvom oprávnenej osoby v zmysle článku 8 

ods. 2 Zmluvy. 

 

Článok 4 

Zodpovednosť za vady a úroky z omeškania 

 

1. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitatívne a kvantitatívne vady predmetu plnenia. 

 

2. V prípade, ak má predmet plnenia alebo akákoľvek jeho časť vady, stanoví Objednávateľ 

Poskytovateľovi primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak sú vady odstránené v lehote 

stanovenej Objednávateľom, má Objednávateľ nárok na zľavu vo výške 20 % z 

celkovej ceny za dodanie predmetu plnenia podľa článku 5 ods. 1 tejto Zmluvy, a v 

prípade, ak je Poskytovateľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH. 

Ak sú vady  odstránené po márnom uplynutí lehoty na ich odstránenie, má Objednávateľ 

nárok na zľavu vo výške 50 % z celkovej ceny za dodanie predmetu plnenia podľa článku 

5 ods. 1 tejto Zmluvy, a v prípade, ak je Poskytovateľ osobou registrovanou pre daň z 

pridanej hodnoty, aj s DPH. Ustanovenia o náhrade škody tým nie sú dotknuté. 

 

3. Ak predmet plnenia alebo akákoľvek jeho časť nie je dodaný riadne ani po márnom 

uplynutí náhradnej lehoty, t.j. nie je poskytnutý vôbec, má Objednávateľ nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 75 % z celkovej ceny za dodanie predmetu plnenia podľa 

článku 5 ods. 1 tejto  Zmluvy, a v prípade, ak je Poskytovateľ osobou registrovanou pre 

daň z pridanej hodnoty, aj s DPH. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na 

náhradu škody. 

 

4. Poskytovateľ nebude v omeškaní, ak svoj záväzok vyplývajúci z predmetu plnenia 

nemohol riadne a včas plniť pre okolnosti, ktoré po uzavretí Zmluvy vznikli v dôsledku 

ním nepredvídateľných a neodvrátiteľných skutočností mimoriadnej povahy (vyššia 

moc). Lehoty pre splnenie záväzkov Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy sa predĺžia o 

dobu zodpovedajúcu dobe trvania takýchto skutočností. 

 

Článok 5 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dodanie predmetu plnenia vo výške 74.960   

,- EUR bez DPH (sedemdesiatštyritisícdeväťstošesťdesiat). Poskytovateľ je osobou 

registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, k cene podľa prvej vety tohto odseku bude 

pripočítaná 20 % DPH vo výške 14.992,- EUR a celková cena za dodanie predmetu 



plnenia  vrátane DPH bude 89.952,- EUR (slovom: 

osemdesiatdeväťtisícdeväťstopäťdesiatdva eur). 

 

2. Cena uvedená v odseku 1 tohto článku Zmluvy je dojednaná ako cena maximálna a 

konečná a zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa nevyhnutne vynaložené v súvislosti 

s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy, vrátane tých, ktoré nie sú konkrétne 

uvedené v tejto Zmluve. 

 

3. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu, resp. jej časť, Poskytovateľovi za dodanie 

predmetu plnenia podľa  článku 2 tejto Zmluvy, poskytnutého v mesiaci október 2022, 

po riadnom odvysielaní predmetu plnenia, na základe faktúry vystavenej 

Poskytovateľom a doručenej Objednávateľovi. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený fakturovať cenu, resp. jej príslušnú 

časť, mesačne, vždy podľa reálnu stavu v zmysle ods. 3 tohto článku Zmluvy, pričom prílohou 

faktúry bude vždy preberací protokol podľa článku 3 ods. 3 Zmluvy. Objednávateľ je povinný 

uhradiť faktúru vystavenú Poskytovateľom v lehote splatnosti do 30 dní od dátumu jej 

doručenia Objednávateľovi. 

 

5. Faktúra Poskytovateľa musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude 

obsahovať náležitosti účtovného a daňového dokladu alebo ak nebude po stránke   vecnej 

alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Poskytovateľovi na doplnenie 

alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne 

vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi. 

 

6. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania príslušnej sumy finančných 

prostriedkov z účtu Objednávateľa v prospech bankového účtu Poskytovateľa. 

 

7. Pre prípad omeškania Objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť faktúru v lehote 

splatnosti má Poskytovateľ nárok na úroky z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy, 

a to za každý, i začatý deň omeškania. 

 

8. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania podľa tejto Zmluvy sú splatné do 30 dní odo dňa 

ich uplatnenia oprávnenou Zmluvnou stranou. 

 

9. Objednávateľ na cenu za dodanie predmetu plnenia neposkytuje preddavok ani zálohovú 

platbu. 

 

Článok 6 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ je povinný pri plnení Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, v 

súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré pozná alebo musí poznať pri vynaložení 

odbornej starostlivosti. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že od pokynov Objednávateľa sa môže Poskytovateľ 

odchýliť,  len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a Poskytovateľ 

nemôže včas dostať súhlas. Poskytovateľ je však povinný písomne o takomto postupe 

Objednávateľa informovať bez zbytočného odkladu. 



 

3. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré 

zistil pri plnení Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa 

týkajúcich sa účelu sledovaného Zmluvou alebo sú podľa názoru Poskytovateľa 

nevyhnutné na riadne  plnenie Zmluvy. 

 

4. Poskytovateľ je povinný podľa potreby a na výslovnú žiadosť Objednávateľa 

zúčastňovať  sa na rokovaniach súvisiacich s plnením Zmluvy a pravidelne informovať 

Objednávateľa o priebehu plnenia Zmluvy. 

 

5. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi včas potrebnú súčinnosť pri plnení 

Zmluvy, najmä poskytnúť Poskytovateľovi na požiadanie všetky podklady, ktoré sú 

podľa Poskytovateľa nevyhnutné pre plnenie záväzkov zo Zmluvy. Objednávateľ 

zodpovedá za správnosť a úplnosť ním poskytnutých podkladov. S poskytnutými 

podkladmi Poskytovateľ nie je oprávnený nakladať inak ako na účely poskytovania 

predmetu plnenia  podľa Zmluvy, najmä ich sprístupniť tretím osobám a to ani po zániku, 

resp. zrušení Zmluvy. Po pominutí účelu ich držania je Poskytovateľ povinný vrátiť ich 

Objednávateľovi. 

 

6. Objednávateľ je povinný včas informovať Poskytovateľa o všetkých skutočnostiach 

potrebných na zabezpečenie úspešného plnenia záväzkov zo Zmluvy. 

 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom 

prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne 

plnenie  Zmluvy. 

 

Článok 7  

Mlčanlivosť 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa nebude 

poskytovať akékoľvek informácie týkajúce sa spolupráce s Objednávateľom tretej 

osobe, s výnimkou: 

a) ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu Zmluvy, 

b) ak ide o povinnosť uloženú zákonom, hlavne informácie o predmete 

spolupráce, výške finančných plnení a rozpočtov. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, plány, nápady týkajúce sa 

Objednávateľa a jeho plánovaných projektov a služieb ako aj podklady pre predmet 

plnenia  podľa tejto Zmluvy, tvoria obchodné tajomstvo Objednávateľa a Poskytovateľ sa 

zaväzuje o tomto obchodnom tajomstve zachovávať mlčanlivosť. 
 

3. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto 

Zmluvou. 

 

 

Článok 8  

Doručovanie a komunikácia 

 

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

potrebné pre realizáciu predmetu tejto Zmluvy. 



  

2. Všetka komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom 

kontaktných osôb uvedených v záhlaví Zmluvy, ktorými na strane Objednávateľa je 

  , email:  a na strane 

Poskytovateľa , email:   

 

3. Všetky oznámenia medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa Zmluvy, vrátane odstúpenia 

od  Zmluvy podľa článku 9 ods. 2 až 4 a výpovede podľa článku 9 ods. 6 musia byť 

vykonané v písomnej podobe a druhej Zmluvnej strane doručené buď osobne alebo 

doporučeným listom či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú 

v záhlaví Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

4. Za doručenie písomnej poštovej zásielky podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy sa považuje 

aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty: „neprevzal v odbernej lehote“, alebo 

vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty: „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, 

výpovede  alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom 

osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie, výpoveď alebo 

odstúpenie prevziať. Podanie urobené elektronickou cestou, ak sa Zmluvné strany 

dohodnú aj na elektronickej forme komunikácie na účely plnenia Zmluvy, sa považuje 

za doručené momentom jeho prijatia na elektronickú adresu určenú druhou Zmluvnou 

stranou. 

 

5. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej strane 

akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov uvedených v Zmluve. 

 

Článok 9  

Ukončenie Zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť aj písomnou dohodou 

Zmluvných strán ku dňu v nej uvedenému. 

 

2. Od tejto Zmluvy je možné odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku a 

v  tejto Zmluve. Odstúpenie od Zmluvy je potrebné urobiť písomne a doručiť druhej 

Zmluvnej strane, inak je neplatné. Objednávateľ má právo na náhradu škody a nákladov 

spôsobených odstúpením od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom 

kedy oznámenie Zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy bude doručené druhej 

Zmluvnej  strane. 

 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak je Poskytovateľ v omeškaní 

s plnením si ktorejkoľvek zo svojich povinností podľa Zmluvy aj po poskytnutí 

dodatočnej primeranej lehoty a omeškanie nie je spôsobené konaním Objednávateľa. 

 

4. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak konanie Poskytovateľa bude 

preukázateľne v rozpore s pokynmi Objednávateľa a účelom sledovaným Zmluvou a 

ďalej v prípade, ak Poskytovateľ svojim konaním bude poškodzovať dobré meno 

Objednávateľa  pred tretími osobami. 

 

5. Právo na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku nevznikne, pokiaľ povinná Zmluvná 

strana preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené prípadom vyššej moci. 

 



6. Zmluvu možno ďalej ukončiť písomnou výpoveďou kedykoľvek aj bez udania dôvodu 

s 5  dňovou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, 

v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej Zmluvnej strane. 

 

7. Zánik Zmluvy odstúpením alebo výpoveďou sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov 

vyplývajúcich z porušenia Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej 

pokuty a úrokov z omeškania. 

 

Článok 10 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po 

dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. 

z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). 

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. 

a)  siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im 

taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Poskytovateľ 

je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. 

 

2. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Poskytovateľa podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy je 

jej podstatným porušením a zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto 

Zmluvy   a zároveň právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % 

z celkovej ceny za dodanie predmetu plnenia, uvedenej v článku 5 ods. 1 tejto Zmluvy, a 

to v prípade, ak je Poskytovateľ osobou registrovanou              pre daň z pridanej hodnoty, aj s 

DPH.  

 

3. Poskytovateľ berie na vedomie, že predmet Zmluvy bude hradený z mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti a zaväzuje sa, že poskytne súčinnosť pri výkone kontroly 

podľa osobitných predpisov, najmä podľa zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov a 

zákona o verejnom obstarávaní.   

 

4. Porušenie tejto povinnosti Poskytovateľa je podstatným porušením tejto Zmluvy, ktoré 

oprávňuje Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť. Osobami oprávnenými na výkon 

kontroly/auditu v závislosti od typu kontroly/auditu sú najmä: 

a) Úrad vlády SR a ním poverené osoby, 

b) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Ministerstvo 

financií Slovenskej republiky, Úrad pre verejné obstarávanie a nimi poverené 

osoby, 

c) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie, Európskeho dvoru audítorov, 

Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúry, 

d) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie, 

e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej únie. 

 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje uchovávať všetku dokumentáciu v origináli z predmetného 

zmluvného vzťahu v súlade s právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej 

republiky do 31. decembra 2032. 



 

Článok 11  

Osobitné protikorupčné ustanovenia 

 

1. Pri plnení tejto Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy 

vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu.   

 

2. Poskytovateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou 

politikou Objednávateľa, zverejnenou na webovom sídle Objednávateľa: 

https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7521_protikorupcna-politika-uvsr.pdf, jej 

obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať.  

 

3. Poskytovateľ 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 

záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,  

c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného 

správania,  

d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy alebo 

záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktorú plánuje, alebo ktorú už uzavrel s 

Objednávateľom,  

e) bezodkladne oznámi Objednávateľovi akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne 

súčinnosť pri preskúmavaní tohto oznámenia,  

f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom Objednávateľa, ktorý by mohol 

ovplyvniť realizáciu predmetu tejto Zmluvy s Objednávateľom.  

 

4. Poskytovateľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti s 

príslušnou transakciou, projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy, a to v zmysle Prílohy č. 2 – Protikorupčná doložka, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto Zmluvy.  

 

5. Túto Zmluvu je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) identických rovnopisoch v slovenskom jazyku, 

z  ktorých Objednávateľ obdrží 3 (tri) rovnopisy a Poskytovateľ 2 (dva) rovnopisy. 

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky. 

 

3. Právne vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

 

4. Všetky zmeny tejto Zmluvy musia byť urobené písomne po dohode Zmluvných strán, a 

to vo forme očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, podpísaného oboma Zmluvnými 



stranami. 

 

5. Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo vykonateľné, platné 

a účinné podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov akékoľvek ustanovenie Zmluvy 

nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia 

Zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti niektorého 

ustanovenia Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli 

na zmenách alebo doplnkoch Zmluvy a nahradili dotknuté ustanovenia ustanoveniami 

vykonateľnými, platnými a účinnými, ktoré budú svojím zmyslom a účelom čo 

najbližšie pôvodným  ustanoveniam Zmluvy. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo 

Zmluvy,     ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, a že im nie sú známe okolnosti, 

ktoré by im  bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, 

zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto 

vyhlásenia. 

 

7. Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť 

prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, na riešenie 

sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.  

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je im dostatočne jasný a zrozumiteľný, je 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, Zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom 

a na znak súhlasu ju bez výhrad vlastnoručne podpisujú. 

 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia  

Príloha č. 2 – Protikorupčná doložka 

 

 

za Objednávateľa:     za Poskytovateľa: 

 

v Bratislave, dňa .....................   v Bratislave, dňa ..................... 

 

 

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

Úrad vlády Slovenskej republiky   C.E.N. s.r.o. 

Ing. Július Jakab     Zuzana Martináková 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  konateľ 

 

 
 

 

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

                                                                                    C.E.N. s.r.o. 

                                                                                    PhDr. Ján Svoboda 

                                                                                    konateľ 

   



Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu plnenia 

- Nasadenie jedného konceptu viace1ých reklamných videí 
Každé video bude mať dÍžku 15 sekúnd 
Čas nasadenia videí v rámci reklamného priestoru v období 01.10.2022 až 31.10.2022 
Fmmát výstupu bude prispôsobený podľa technickej špecifikácie Poskytovateľa 
téma videí: doterajšie úspechy plánu obnovy a propagácia výziev, kam sa budú môcť 
zapojiť samosprávy, občania a fi1my 

Predbežný plán vysielacích časov: 

Dátum Cas 
1. 10. 2022 17:13 
1. 10. 2022 19:10 
1. 10. 2022 19:57 
1. 10. 2022 23:37 
2. 10. 2022 08:12 
2. 10. 2022 10:57 
2. 10. 2022 17:57 
2. 10. 2022 18:27 
3. 10. 2022 08:57 
3.10.2022 12:15 
3. 10. 2022 18:27 
3. 10. 2022 22:15 
4. 10. 2022 10:27 
4. 10. 2022 12:27 
4. 10. 2022 15:56 
4. 10. 2022 18:27 
5. 10. 2022 12:27 
5. 10. 2022 18:27 
5. 10. 2022 20:43 
5. 10. 2022 20:57 
5. 10. 2022 23:37 
6. 10. 2022 12:27 
6. 10. 2022 17:57 
6. 10. 2022 18:27 
6. 10. 2022 18:58 
6. 10. 2022 23:37 
7. 10. 2022 08:27 
7. 10. 2022 18:27 
7. 10. 2022 19:40 
7. 10. 2022 21:27 
8. 10. 2022 13:27 
8. 10. 2022 18:58 
8. 10. 2022 20:28 
8. 10. 2022 23:57 
9. 10. 2022 09:28 
9. 10. 2022 10:57 
9. 10. 2022 17:13 
9. 10. 2022 18:27 

1 O. 1 O. 2022 07:13 
1 O. 1 O. 2022 12:15 
10. 10.2022 18:27 
1 O. 1 O. 2022 23:37 



11. 10. 2022 10:12 

11. 10. 2022 12:27 

11. 10. 2022 14:12 

11. 10. 2022 21:58 

12. 10. 2022 12:27 

12. 10. 2022 18:27 

12. 10. 2022 19:47 

12. 10. 2022 23:13 

13. 10. 2022 17:10 

13. 10. 2022 18:27 

13. 10. 2022 18:58 

13. 10. 2022 22:40 

14. 10. 2022 08:27 

14. 10. 2022 12:27 

14. 10. 2022 18:27 

14. 10. 2022 20:57 

14. 10. 2022 23:37 

15. 10. 2022 17:57 

15. 10. 2022 19:10 

15. 10. 2022 20:28 

15. 10. 2022 23:57 

16. 10. 2022 08:12 

16. 10. 2022 10:57 

16. 10. 2022 16:57 

16. 10. 2022 18:27 

17. 10. 2022 07:27 

17. 10. 2022 12:15 

17. 10. 2022 18:27 

17. 10. 2022 20:57 

18. 10. 2022 11:13 

18. 10. 2022 12:27 

18. 10. 2022 14:58 

18. 10. 2022 22:57 

19. 10. 2022 18:58 

19. 10. 2022 19:47 

19. 10. 2022 22:15 

19. 10. 2022 23:37 

20. 10. 2022 12:27 

20. 10. 2022 16:15 

20. 10. 2022 18:27 

20. 10. 2022 19:40 

20. 10. 2022 23:37 

21. 10. 2022 08:57 

21. 10. 2022 12:27 

21. 10. 2022 18:27 

21. 10. 2022 23:13 

22. 10. 2022 17:13 

22. 10. 2022 18:58 

22. 10. 2022 20:28 

22. 10. 2022 23:57 

23. 10. 2022 08:12 

23. 10. 2022 10:57 

23. 10. 2022 11:58 

23. 10. 2022 22:27 

24. 10. 2022 07:43 

24. 10. 2022 15:56 

24. 10. 2022 19:40 

24. 10. 2022 22:57 



  

25. 10. 2022 10:12 

25. 10. 2022 12:27 

25. 10. 2022 13:13 

25. 10. 2022 20:57 

26. 10. 2022 18:27 

26. 10. 2022 20:43 

26. 10. 2022 22:15 

26. 10. 2022 23:37 

27. 10. 2022 18:10 

27. 10. 2022 18:27 

27. 10. 2022 18:58 

27. 10. 2022 21:27 

27. 10. 2022 23:37 

28. 10. 2022 09:28 

28. 10. 2022 12:27 

28. 10. 2022 18:27 

28. 10. 2022 23:27 

29. 10. 2022 16:57 

29. 10. 2022 19:10 

29. 10. 2022 19:57 

29. 10. 2022 21:58 

30. 10. 2022 07:13 

30. 10. 2022 10:57 

30. 10. 2022 17:13 

30. 10. 2022 18:27 

30. 10. 2022 23:57 

31. 10. 2022 08:27 

31. 10. 2022 14:27 

31. 10. 2022 18:27 

31. 10. 2022 21:12 



Príloha č. 2: Protikorupčná doložka 

 

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje, 

že: 

a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie 

alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi 

alebo štatutárnemu zástupcovi Objednávateľa alebo im spriazneným osobám, alebo osobe 

konajúcej v mene Objednávateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti Objednávateľa alebo 

dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii 

tejto Zmluvy, 

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca 

v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom 

správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto 

Zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v 

očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov 

s Objednávateľom, Poskytovateľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému 

orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto 

skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu spkkm.opk@vlada.gov.sk , 

c) v prípade, keď ho Objednávateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení 

ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je Poskytovateľ povinný poskytnúť potrebnú 

súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. 

Objednávateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. 

Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na 

vypovedanie tejto Zmluvy, 

d) v prípade, keď sa preukáže, že Poskytovateľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa 

podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo 

plnením tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia 

odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou platnosťou bez toho, aby Poskytovateľovi vznikol 

akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Objednávateľovi od tejto Zmluvy, ak 

nebolo dohodnuté inak. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie 

ustanovení tejto doložky, odškodní Objednávateľa v maximálnom možnom rozsahu alebo 

nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.  

 

Vysvetlenie pojmov:  

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie 

neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo 

zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci 

všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo 

odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich 

povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie    

aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb. 

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie 

moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, 

rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným 

záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých 

výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera 

verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva 

najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu. 

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol 



zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec 

udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, 

v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie 

prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má 

zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich 

profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou 

vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca. 

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 

Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. 

o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci. 

 

 

 



• 

ÚRAD VLÁDY 
SlOVfNSKEJ REPUBUKY VEDÓO ÚRADU VlÁDY 51.0\lfHSKU REPUBUKY l NAMm!E SI.OIOOY l 

IÚUUSJAKAB 11370 BRATISlAVA � 
� 

3011830/2022/PO 

POVERENJE 

Ing. Július Jakab 
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
so sídlom Námestie slobody 1, 813 73 Bratislava 

IČO: OO 151 513 
(ďalej aj ako ,,poverujúci") 

týmto v súlade s § 22 ods. 7 druhou vetou zákona č. 575/200 l Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 4 druhou vetou 

Organizačného poriadku Úradu vlády Slovenskej republiky v platnom znení 

poveruje 

Mgr. Pavla Kuljovského 
zástupcu vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody l, 813 70 Bratislava 

osobné číslo: 
(ďalej aj ako "poverená osoba") 

na všetky úkony v mene poverujúceho v rozsahu práv a povinností vedúceho Úradu vlády Slovenskej 
republiky, vrátane 

• koordinácie a riadenia organizačných útvarov v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho úradu vlády, 
• podpisovania zmlúv a dokumentov každého typu a uplatňovania podpisových oprávnení vedúceho 

Úradu vlády Slovenskej republiky podľa Podpisového poriadku Uradu vlády Slovenskej republiky 
v platnom znení, s výnimkou podpisovania: 
a) žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky k o právneniu na oboznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami pre zamestnancov Úradu vlády SR, 
b) zozna mu utajovan�ch skutočnost( Úradu vlády SR, 
c) zoznamu funkcií Uradu vlády SR, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať 

s utajovanými skutočnosťami, 
d) vyhodnotenia bezpečnostnej previerky l. stupňa navrhovanej osoby, 
e) záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, 

f) záznamu o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnost'ami, 

g) schvá lenia technického prostriedku do prevádzky, 1) 
h) schválenia prostriedku šifrovej ochrany informácií do prevádzky,2) 
i) žiadosti o certifikáciu technického prostriedk:u,3) 
j) určenia chráneného priestoru, jeho kategórie a podmienky vstupu do chráneného priestoru,4) 
k) písomného poverenia osoby na vedenie protokolu utajovaných pisomností/) 

1 § 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti tecbnickycb prostriedkov. 
2 § 2 ods. 13 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej 
ochrane infonnácií. 
3 § 7 a 8 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov. 
4 § 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336!2004 Z. z. o fYzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v 
znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopÍňa vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 
5 § 8 vyhläšky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom zneni. 



l) kontroly vedenia protokolu utajovaných písomností,6) 
m) poverenia na kontrolu ochrany utajovaných skutočností/) 
n) určenia vyraďovacej komisie,8) 
o) určenia komisie pri personálnej zmene vedúceho alebo poverenej osoby, 
p) oznámenia o n eoprávnenej manipulácii na Národný bezpečnostný úrad,9) 

q) ročnej správy o kontrole ochrany utajovaných skutočností,'� 
r) zoznamu všetkých utajovaných písomností označených stupňom utajenia Prísne tajné a Tajné 

za príslušný kalendárny rok, 11) 
s) zoznamu utajovaných písomností pri zániku štátneho orgánu,12) 
t) žiadosti o zriadenie registra utajovaných skutočností,13) 
u) spôsobu evidencie utajovaných písomností označených stupňom utajenia NATO Vyhradené a EÚ 

Vyhradené, 14) 
v) rozhodnutia o zmene alebo zrušení stupňa utajenia utajovanej písomnosti. 

Toto poverenie sa nevťahuje na právne úkony spojené s rozbodovanún o rozkladoch a odvolaniach vydaných 
Úradom vlády Slovenskej republiky v správnom konaní. 

Poverená osoba je povinná pri konaní v mene poverujúceho postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou 
a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a internými 
predpismi Úradu vlády Slovenskej republiky. 

Toto poverenie je u delené na dobu neurčitú. 
. O 7 UJ. 1UZZ V Bratislave, dňa ......... : ..... 

Poverenie prijímam vo vyššie uvedenom rozsahu. 

v Bratislave, dňa .f:..�?:.· tEJ U 

/ .f ť�· J� Jakab 
....... 

vedú ,ú du ády l venskej republiky 
· Ura vlá y S ov nskej republiky 

�grf.Pavol�jovský 
zástupca vedúceho Úradu vfády Slovenskej republiky 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

6 § 8 vyhlášk.')' Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom znení. 
7 § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 21 5/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a d oplnení niektorých zákonov 
v zneni neskorších predpisov. 
8 § 24 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom znení. 
9 § 8 ods. 2 písm. l) zákona č. 21512004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
10 § 8 ods. 2 písm. p) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a doplnenj niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
11 § 8 ods. 2 písm. r) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v mení neskorších predpisov. 
12 § 21 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom znení. 
13 § 3 l vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom zneni. 
14 § 32 ods. 1 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom 
znení. 




