
 Zmluva o spolupráci 

 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zz. Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Partner 1:            Realizátor projektu – Testovanie predného brzdového   

                                   svetla (ďalej len „PBS“) v reálnej premávke                          

                                   LUMACO INNOVATIONS AG 

   Sihleggstrasse 23 

   CH8832 Wollerau 

   Switzerland 

IČO:                CHE-435.059.734 

Zastúpený:  Mgr. Ľubomír Marjak – konateľ (lubomir.marjak@lumaco.eu) 

Kontaktná osoba: Ing. Daniel Rexa 

Tel. č:                         +421 917 630 442 

E-mail:                      daniel.rexa@lumaco.eu 

/ďalej len „realizátor projektu“/ 

 

a 

 

Partner 2:             Poskytovateľ vozidla/vozidiel na testovanie PBS 

                                    Domov n.o., Partizánske 
   Nádražná 649/6 

   958 01 Partizánske 

IČO:                36119491 

Zastúpený: PhDr. Petra Zubatá, PhD. MBA - riaditeľka 

Kontaktná osoba: PhDr. Petra Zubatá, PhD. MBA 

Tel.č:                          + 421 917 990 657 

E-mail:                       domovpartizanske@gmail.com 

/ďalej len „poskytovateľ“/ 

 

 

Realizátor projektu – Lumaco Innovations AG ďakuje partnerovi za účasť na tomto 

vedeckom výskume, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti na cestách pre všetkých   

účastníkov cestnej premávky. 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ umožní inštalovať realizátorovi set predného 

brzdového svetla na motorové vozidlo (ďalej len „MV“) za účelom vedeckej skúšky 

v teréne. Vedecká skúška bude v teréne skúmať zlepšenie bezpečnosti v cestnej 

premávke. 
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1.2. Vedecká skúška sa uskutoční v čase od septembra 2022 do júna 2023. Presný termín 

zahájenia a ukončenia projektu bude poskytovateľovi realizátorom projektu včas 

oznámený. 

 

II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

 

2.1 Realizátor projektu sa zaväzuje, že: 

a) na požiadanie bezodplatne poskytne poskytovateľovi  k dispozícii kópiu 

Osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení komponentu PBS (číslo K-01838-

00) vydané dňa   4.1.2022 na testovaciu prevádzku.  

b) pre každé vozidlo zapojené do testovania, zabezpečí v spolupráci s Ministerstvom 

dopravy SR (ďalej len MD SR) povolenie na inštaláciu a používanie PBS počas 

priebehu vedeckého výskumu. 

c) inštaláciou zariadenia poskytnuté MV nepoškodí, ani nijak inak neovplyvní 

funkčnosť a spoľahlivosť MV zapojeného do vedeckej skúšky. 

d) zabezpečí servis PBS v prípade poruchy, alebo výmenu zariadenia PBS na vozidle 

v prípade jeho nefunkčnosti alebo poškodenia. 

e) včas oznámi poskytovateľovi termín a miesto inštalácie PBS.  

 

2.2 V prípade záujmu poskytovateľa MV, po skončení vedeckej skúšky realizátor 

projektu  ponechá zariadenie PBS  poskytovateľovi bezodplatne ako formu benefitu na 

vozidle. V prípade, že poskytovateľ nebude mať záujem o ponechanie si PBS,  

realizátor projektu zabezpečí demontáž PBS z poskytnutých vozidiel nedeštruktívnym 

spôsobom. Termín demontáže realizátor projektu vopred včas oznámi 

poskytovateľovi. 

  

2.3 Realizátor projektu zabezpečí non-stop informačnú telefonickú linku pre prípad 

akýchkoľvek otázok či problémov. 

 

2.4 Realizátor vybaví každé vozidlo stručným informačným letákom o testovacom 

projekte a povolením na použitie PBS. 

 

2.5 V prípade, že je poskytovateľom fyzická osoba, táto týmto dáva realizátorovi projektu 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov svoj výslovný súhlas, 

aby realizátor spracoval jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum 

a miesto narodenia a adresa trvalého pobytu, pričom pokiaľ by tieto údaje chcel 

realizátor ďalej zverejniť je realizátor povinný vopred si zaobstarať osobitný písomný 

súhlas poskytovateľa. Rovnako bude realizátor postupovať v prípade potreby 

zverejnenia fotografie poskytovateľa. Počas spracovania osobných údajov je realizátor 

povinný ich chrániť pred zneužitím neoprávnenej osoby resp. osôb. Realizátor zároveň 

berie na vedomie, že poskytovateľ je oprávnený svoj súhlas kedykoľvek písomne 

odvolať.  

 

2.6 Poskytovateľ záväzne prehlasuje, že je výlučným vlastníkom MV, a v prípade 

spoluvlastníctva MV disponuje súhlasom spoluvlastníka MV, aby toto MV bolo 

použité na realizáciu tohto projektu. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje, že ním 

poskytnuté MV:   

a) Spĺňajú predpisy a podmienky na prevádzku v bežnej cestnej premávke 



b) Sú v bežnom používaní v cestnej premávke 

c) Budú vo vopred určenom čase k dispozícii na inštaláciu a následne na demontáž  

PBS 

 

2.7 Poskytovateľ sa zaväzuje, že: 

a) v dohodnutom čase poskytne nevyhnutné informácie o MV, ktoré budú zapojené 

do vedeckého výskumu (hlavne EČV, typ MV, prípadne ďalšie údaje v rozsahu 

požadovanom zo strany MD SR potrebných k vydaniu povolení na skúšobnú 

prevádzku). Zoznam poskytnutých vozidiel s príslušnými údajmi tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

b) Bude informovať všetkých vodičov poskytnutých MV o vedeckom výskume 

v spolupráci s realizátorom 

c) Zabezpečí zástupcu na komunikáciu s organizátorom projektu o všetkých 

potrebných skutočnostiach. 

d) Včas poskytne kontakty na vodičov MV participujúcich na vedeckom výskume 

(v nevyhnutnom rozsahu) za účelom ich kontaktovania realizátorom projektu pri 

vypĺňaní výskumných dotazníkov.  

e) Bude informovať o všetkých vzniknutých škodách, incidentoch, iných dôležitých 

skutočnostiach, ktoré vzniknú či nastanú v súvislosti s PBS a jeho používaním 

počas trvania výskumu. 

f) Zabezpečí, že vodiči poskytnutých MV budú súčinní pri vypĺňaní vedeckého 

dotazníka vo vopred určenom termíne.  

 

2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude svojvoľne odstraňovať alebo inak manipulovať 

a zasahovať do inštalovaného setu predného brzdového svetla na motorovom vozidle. 

 

2.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých 

skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si 

oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. 

 

 

III. 

Odmena a platobné podmienky 

 

3.1. Realizátor projektu je vďačný poskytovateľovi, že poskytol motorové vozidlo na 

vedeckú skúšku. Poskytnutie motorového vozidla je dobrovoľné a poskytovateľ nemá 

nárok na odmenu.  

 

IV. 

Zodpovednosť za škodu 

 

4.1. Realizátor projektu zodpovedá v plnej výške za škody, ktoré vznikli poskytovateľovi 

nedodržaním podmienok a povinností podľa tejto zmluvy. 

 

4.2. Poskytovateľ zodpovedá v plnej výške za škody, ktoré vznikli realizátorovi projektu 

nedodržaním podmienok a povinností podľa tejto zmluvy. 

 

 

 



   V. 

Dôvernosť 

 

5.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, nezverejnia ani iným spôsobom 

nepoužijú žiadnu informáciu, s ktorou sa zoznámia v súvislosti s plnením tejto 

zmluvy. 

 

  5.2       Povinnosť zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, kedy: 

               a) druhá zmluvná strana udelila písomný súhlas so sprístupnením alebo použitím  

                   dôvernej informácie,    

               b) právny predpis alebo oprávnený štátny orgán uloží povinnosť sprístupniť dôvernú  

                   informáciu. 

 

VI. 

Vyššia moc 
 

6.1. Zmluvné strany nenesú zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností z tejto 

zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné 

požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto zmluvy v dôsledku vyššej moci 

predišli.  

 

6.2. Za vyššiu moc je pre účely tejto zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle 

zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo 

možné predvídať v dobe vzniku tejto zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto 

zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, vojna, požiar, výbuch, štrajk, alebo iné 

nepredvídateľné udalosti. 

 

VII. 

Platnosť zmluvy 
 

7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.9.2023  

 

7.2. Zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán, a to aj bez udania dôvodu. 

Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.  V prípade, že niektorá 

zo zmluvných strán nedodrží dohodnuté zmluvné podmienky, môže poškodená 

strana od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade nastávajú účinky odstúpenia dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane a práva a povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom. 

 

7.3. Zmluvu je taktiež možné ukončiť na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných 

strán. 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné 

uskutočniť výhrade vo forme písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami.  
 



8.2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným 

zákonníkom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

8.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, každá zmluvná 

strana obdrží jeden rovnopis. 

 

8.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

 

8.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je 

zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

V Partizánskom, dňa 14.09.2022 

 

 

 

 

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

Partner 1                                                                                                 Partner 2 

realizátor projektu                                                                                poskytovateľ 

 

 

 


