
1 

 

Zmluva o poskytovaní vysielacieho času 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
(ďalej len „Zmluva“)  

 
 

medzi: 
 
 
1. Objednávateľom: 
 
  
Názov:     Slovenská agentúra životného prostredia 
Sídlo:     Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
IČO:    00 626 031  
DIČ:    2021125821 
IČ DPH:   SK2021125821 
Bankové spojenie:   
IBAN:     
     
Zastúpený:   Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ 
Kontaktná osoba:  Ing. Adam Stano, riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP  
    Email: .......................... tel: .................................... 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
a 
 
 
2. Poskytovateľom: 
 
 
Názov:    C.E.N. s.r.o. 
Sídlo:     Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
IČO:    35 780 886 
DIČ:     2020276852      
IČ DPH:   SK2020276852  
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:     
Zastúpený:   PhDr. Ján Svoboda, konateľ 
                                                    Zuzana Martináková, konateľ 
Kontaktná osoba:  Julián Lukáček, obchodný riaditeľ 
                                                    Email: ............................, tel.: ........................... 
(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
(Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej spoločne tiež ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako 
„Zmluvná strana“) 
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Preambula 
 
1. Objednávateľ je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorá je verejným obstarávateľom podľa § 7 

ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

2. Predmet Zmluvy je financovaný z projektu „Národný projekt 3 Zlepšovanie informovanosti a 
poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“. 

3. Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu ako výsledok zadávania zákazky na základe uplatnenej výnimky 
podľa §1 ods. 2 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní. 
 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

 
1. Poskytovateľ je vysielateľom televíznej programovej služby podľa zákona č. 264/2022 Z. z. o 

mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 264/2022 Z. 
z.“) a zaväzuje sa poskytnúť Objednávateľovi mediálny priestor v rámci televízneho vysielania 
televíznej programovej služby (ďalej len „predmet zmluvy“) 

1. Poskytnutie predmetu zmluvy Poskytovateľom sa uskutoční v zmysle Prílohy č. 1- Mediálny plán 
(ďalej len „príloha č. 1“) Zmluvy, ktorá obsahuje bližšiu špecifikáciu podmienok poskytovania 
predmetu zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné poskytnutie predmetu zmluvy uhradiť Poskytovateľovi 
cenu ustanovenú v článku III. ods. 1 Zmluvy. 
 

Článok II 
Čas, miesto a spôsob plnenia 

 
1. Predmet zmluvy je Poskytovateľ povinný poskytnúť v termíne a spôsobom v súlade s prílohou č. 1 

Zmluvy.  
2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť predmet zmluvy riadne a včas. Predmet zmluvy je poskytnutý 

riadne, ak spĺňa všetky požiadavky podľa Zmluvy a podľa pokynov Objednávateľa. Predmet 
zmluvy musí byť poskytnutý v náležitej kvalite a bez chýb, ktoré by mohli mať za následok vznik 
škody u Objednávateľa alebo u tretej strany. 

 
Článok III. 

Cena a platobné podmienky 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena, ktorú Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi za 

poskytnutie predmetu zmluvy je 74.097,44 EUR bez DPH (slovom: 
sedemdesiatštyritisícdeväťdesiatsedem eur štyridsaťštyri centov). K tejto cene bude pripočítaná 20 
% DPH vo výške 14.849,49 EUR. Celková cena za predmet zmluvy je stanovená vo výške 
88.916,93  EUR s DPH (slovom: osemdesiatosemtisícdeväťstošestnásť eur deväťdesiattri centov). 

2. Cena uvedená v ods. 1 tohto článku Zmluvy je stanovená na základe zákona NR SR  
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je konečná a zahŕňa všetky náklady 
Poskytovateľa. K zmene ceny môže prísť iba v prípade legislatívnych zmien, ktorými sa zmení 
sadzba DPH. 

3. Právo na zaplatenie ceny vznikne po poskytnutí predmetu zmluvy na základe čiastkových faktúr 
vystavených Poskytovateľom za kalendárny mesiac podľa prílohy č.1 Zmluvy.  

4. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.  
5. Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: 

• označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,IČ DPH, 
• názov a číslo zmluvy, 
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• číslo faktúry, 
• deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,  
• u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 
• fakturovanú sumu v EUR, 
• rozpis fakturovaných čiastok/služieb, 
• označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný 

symbol, 
• zdroj financovania: Národný projekt 3 Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie 

poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, 
• označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
• pečiatku a podpis oprávnenej osoby Poskytovateľa. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry Poskytovateľa je podrobná špecifikácia plnení predmetu 
zmluvy poskytnutých na základe tejto Zmluvy Objednávateľovi za fakturované obdobie. 
Špecifikácia musí obsahovať minimálne presný dátum a čas odvysielania vstupu a dĺžku trvania 
vstupu. 

7. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona  
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, prípadne bude obsahovať 
nesprávne alebo neúplné údaje v zmysle tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote 
splatnosti vrátiť Poskytovateľovi na prepracovanie. Novej (opravenej) faktúre plynie nová tridsať 
(30) dňová lehota splatnosti, a to odo dňa jej doručenia do sídla Objednávateľa. 

8. Úhrada faktúry sa realizuje bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený 
v záhlaví Zmluvy. 

9. Poskytovateľ berie na vedomie, že úhrada faktúr Objednávateľom podlieha schvaľovaniu 
zriaďovateľom Objednávateľa, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR a Objednávateľ nie 
je v omeškaní s úhradou faktúr v rozsahu počtu dní zodpovedajúcim dĺžke schvaľovacieho procesu 
zriaďovateľa Objednávateľa, ak táto doba presiahne lehotu splatnosti faktúr ustanovenú v ods. 4 
tohto článku. 

 
Článok IV. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 
 
1. Práva a povinnosti Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení 
predmetu zmluvy, najmä poskytnúť Poskytovateľovi podklady, ktoré majú byť použité 
na vysielanie televíznou programovou službou Poskytovateľa v dostatočnom časovom 
predstihu pred ich plánovaným vysielaním, a to minimálne 2 pracovné dni. Podklady 
musia byť v uvedenej lehote dodané Poskytovateľovi v dohodnutej forme a v 
požadovanej kvalite. Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností 
podľa tejto Zmluvy po dobu, kým mu Objednávateľ neposkytol (alebo neposkytoval) 
súčinnosť, ku ktorej je podľa tejto Zmluvy zaviazaný. Objednávateľ zodpovedá za 
správnosť a úplnosť ním poskytnutých podkladov. 

b) Objednávateľ je oprávnený počas plnenia predmetu zmluvy upresňovať svoje 
požiadavky a kritériá na jeho plnenie, avšak len v rámci podmienok uvedených v tejto 
Zmluve a v špecifikácii predmetu zmluvy obsiahnutej v prílohe č. 1 Zmluvy. 

c) Za účelom, aby si Poskytovateľ mohol plniť povinnosti v súvislosti s kolektívnou 
správou autorských práv, Objednávateľ mu pri odovzdaní podkladov odovzdá hudobnú 
zostavu obsahujúcu tieto údaje: 

- názov každej skladby, mená a priezviská autorov hudby a textu, prípadne 
autorov  prekladu textu, označenie vydavateľa, 



4 

 

- mená a priezviská výkonných umelcov, názvy umeleckých diel súborov, druh 
výkonu. 

- názov a druh zvukového záznamu, rok jeho výroby, druh nosiča a označenie 
jeho  výrobcu a stopáž časti záznamu použitého vo vysielaní - spote. 

d) Objednávateľ znáša náklady a je povinný trvale a účinne vysporiadať všetky 
autorskoprávne nároky nositeľov autorských práv (osobných i majetkových) ku 
všetkým autorským dielam, ktoré sú súčasťou dodaných podkladov pre potreby 
riadneho plnenia predmetu zmluvy. V prípade, ak z dôvodu porušenia povinnosti 
Objednávateľa obsiahnutej v predchádzajúcej vete bude voči Poskytovateľovi 
uplatnený zo strany nositeľa autorských práv (osobných či majetkových) akýkoľvek 
autorskoprávny nárok, zaväzuje sa Objednávateľ na výzvu Poskytovateľa tento nárok 
trvale a účinne vysporiadať a/alebo uhradiť Poskytovateľovi všetky ním vynaložené 
náklady súvisiace s uspokojením takýchto nárokov, pokiaľ ich uspokojil Poskytovateľ. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tohto bodu sa týkajú i práv súvisiacich s 
autorským právom (napr. práva výkonných umelcov). 

e) Objednávateľ má právo informovať sa o priebežnom stave plnenia predmetu zmluvy, 
resp. reklamovať to, čo nie je v súlade s touto Zmluvou. 

f) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za predmet zmluvy dohodnutú cenu 
v súlade s podmienkami Zmluvy. 

2. Práva a povinnosti Poskytovateľa: 
a) Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade s pokynmi 

Objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje vopred minimálne 7 kalendárnych dní pred 
plnením predmetu zmluvy v danom kalendárnom mesiaci odsúhlasiť si s 
Objednávateľom „mesačný plán vysielania“. 

b) Poskytovateľ je povinný včas písomne oznámiť Objednávateľovi, akú súčinnosť, 
podklady,  informácie bude potrebovať od Objednávateľa. Zároveň je povinný ho 
upozorniť na nevhodné požiadavky počas poskytovania predmetu zmluvy. S 
poskytnutými podkladmi je Poskytovateľ oprávnený nakladať výlučne na účely plnenia 
predmetu zmluvy podľa Zmluvy; nesmie ich sprístupniť tretím stranám, a to ani po 
zániku/zrušení Zmluvy. Tým nie je dotknutý článok IX. Zmluvy. 

c) Poskytovateľ neporuší svoju povinnosť poskytnúť Objednávateľovi vysielací čas 
a odvysielať ním dodané podklady, pokiaľ obsah podkladov bude v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

d) Poskytovateľ je oprávnený zmeniť objem vysielacieho času v danom kalendárnom 
mesiaci uvedenom v prílohe č. 1 Zmluvy v prípade, ak vysielací čas bude potrebné 
využiť pre vysielanie spravodajskej informácie celospoločenského významu (tzv. 
verejný záujem). V takomto prípade Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi bez 
zbytočného odkladu náhradný vysielací čas rovnakej hodnoty. 

e) V iných prípadoch je Poskytovateľ oprávnený zmeniť objem vysielacieho času v danom 
kalendárnom mesiaci uvedenom v prílohe č. 1 Zmluvy max. vo výške 10% objemu 
vysielacieho času v danom mesiaci. Poskytovateľ sa zaväzuje odvysielať takto zmenený 
objem vysielacieho času v nasledujúcom mesiaci, pričom je zároveň povinný dodržať 
objem vysielacieho času určený pre daný mesiac podľa  „mesačného plánu vysielania“. 

f) Poskytovateľ 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 (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“). 
Túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr však ku dňu 
podpisu Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa. 
Poskytovateľ je povinný počas celého trvania Zmluvy byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora a dodržiavať povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z.  
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a prostredníctvom oprávnenej osoby overovať identifikáciu konečných užívateľov 
výhod. 

g) V prípade, že Poskytovateľovi vznikne povinnosť na zápis do registra partnerov 
verejného sektora po podpise Zmluvy, je povinný oznámiť túto skutočnosť 
Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od kedy sa o tejto 
skutočnosti dozvedel. 

h) V prípade, ak dôjde k zmene Zmluvy podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, 
povinnosti vyplývajúce z bodu f) a g) ods. 2 tohto článku, sa vzťahujú aj na nového 
Poskytovateľa.  

i) Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom 
prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne 
plnenie predmetu zmluvy. 

j) V prípade, ak Poskytovateľ poskytne predmet zmluvy podľa prílohy č. 1 Zmluvy 
prostredníctvom subdodávateľov spĺňajúcich podmienky v zmysle článku V., je 
povinný Objednávateľovi predložiť zoznam subdodávateľov (Príloha č. 2- Zoznam 
subdodávateľov), a to najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú navzájom informovať o všetkých otázkach, ktoré súvisia 
s plnením predmetu zmluvy. 

4. Riadne a včas poskytnutý predmet zmluvy za príslušný kalendárny mesiac je Objednávateľ 
povinný akceptovať. Oprávnená osoba Objednávateľa potvrdí akceptovanie podpísaním 
akceptačného protokolu. Zodpovednosť Poskytovateľa za poskytnutie predmetu zmluvy podľa 
príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov nie je jeho akceptáciou 
dotknutá. 

 
Článok V. 

Subdodávatelia a pravidlá pre zmenu subdodávateľov 
 
1. V prípade, ak bude mať počas plnenia Zmluvy Poskytovateľ záujem uzavrieť Zmluvu s novým 

subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na realizácii predmetu zmluvy, je povinný rešpektovať 
nasledovné pravidlá: 
a) každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a musí byť vysielateľom v zmysle zákona č. 
264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. musí 
preukázať, že je oprávnený poskytovať službu, zodpovedajúcu predmetu zmluvy, ak to 
nepreukáže, Poskytovateľ je povinný zmeniť subdodávateľa tak, aby tento spĺňal uvedenú 
podmienku, ak tak neurobí Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy. 

b) v prípade, ak sú splnené podmienky podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z., subdodávateľ má 
povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti alebo 
výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora bude mať za následok odstúpenie 
od Zmluvy podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný  byť 
počas celého trvania Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora a dodržiavať 
povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.  a prostredníctvom oprávnenej osoby overovať 
identifikáciu konečných užívateľov výhod. 

c) každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zmluvy v rovnakej 
kvalite ako Poskytovateľ. Identifikáciu nového subdodávateľa spolu s čestným vyhlásením 
Poskytovateľa, že tento subdodávateľ spĺňa podmienky v zmysle odseku 1, písm. a) tohto 
článku, musí Poskytovateľ 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 odseku 1. písm. a) 
tohto článku Zmluvy. 
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2. Zmena subdodávateľa Poskytovateľa môže byť uskutočnená len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom Objednávateľa. V prípade, že dôjde k zmene subdodávateľa bez predchádzajúceho 
súhlasu Objednávateľa, alebo ak subdodávateľ nesplní podmienku uvedenú v odseku 1 písm. b) 
tohto článku Zmluvy, alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra partnerov verejného sektora, bude 
sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a Objednávateľ bude oprávnený 
odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu má Objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny plnenia.  

3. V prípade, ak Poskytovateľ využije v súvislosti s plnením predmetu zmluvy subdodávateľov, je 
povinný zabezpečiť splnenie povinností subdodávateľov vyplývajúcich zo zákona č. 315/2016 Z. 
z., a to počas celého trvania tejto Zmluvy. Zabezpečením sa rozumie najmä povinnosť 
Poskytovateľa informovať subdodávateľa o povinnosti zápisu v registri partnerov verejného 
sektora a následne dôkaz o zápise subdodávateľa predložiť Objednávateľovi, a to kedykoľvek na 
jeho požiadanie. V prípade nesplnenia tejto povinnosti Poskytovateľom má Objednávateľ právo 
odstúpiť od Zmluvy. 

4. V prípade, ak Poskytovateľ využije v súvislosti s plnením predmetu zmluvy subdodávateľov, je 
povinný zabezpečiť úpravu povinnosti subdodávateľa strpieť výkon kontroly, auditu alebo 
overovania podľa článku IX. Zmluvy. 

 
Článok VI. 

Zánik Zmluvy a sankcie 
 

1. Zmluva zaniká: 
a) uplynutím doby podľa čl. II Zmluvy, 
b) vzájomnou písomnou dohodou Zmluvných strán, 
c) písomným odstúpením od Zmluvy. 

2. Dohoda podľa ods. 1 písm. b) tohto článku musí byť uzatvorená písomne, podpísaná oboma 
Zmluvnými stranami a s ustanoveným dňom, ku ktorému Zmluva zaniká. 

3. Každá zo Zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností 
druhou Zmluvnou stranou. Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení 
druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej 
strane s uvedením konkrétneho dôvodu odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od Zmluvy sa 
Zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pri podstatnom porušení Zmluvy Poskytovateľom, 
pričom za podstatné porušenie Zmluvy Poskytovateľom sa považuje najmä ak: 

a) Poskytovateľ opakovane porušil svoje zmluvné povinnosti uvedené v Zmluve, tzn. 
neplnil predmet zmluvy alebo jeho časti riadne a včas, resp. v termínoch podľa Zmluvy 
a jej príloh, 

b) na Poskytovateľa 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) Poskytovateľ pri plnení predmetu zmluvy závažným spôsobom porušuje práva tretích 
strán, 

d) má na základe dôveryhodných informácií dôvodné podozrenie, že Poskytovateľ alebo 
jeho subdodávateľ uzavrel v tomto verejnom obstarávaní alebo počas plnenia Zmluvy, 
s iným hospodárskym subjektom Zmluvu narúšajúcu hospodársku súťaž. 

5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj podľa § 15 ods. 1 zákona  

č. 315/2016 Z. z. alebo ak zistí, že došlo k porušeniu zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby 
z dôvodu jej vylúčenia.  

7. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pri podstatnom porušení Zmluvy Objednávateľom, 
pričom za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľom sa považuje, ak je Objednávateľ v 
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omeškaní s uhradením doručenej faktúry Poskytovateľa o viac ako 60 (šesťdesiat) dní  po jej 
splatnosti s prihliadnutím na čl. III Cena a platobné podmienky ods. 9 Zmluvy. 

8. Predčasné ukončenie Zmluvy odstúpením od Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od 
Zmluvy odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Poskytovateľa za vady dovtedy poskytnutého 
predmetu zmluvy. 

9. V prípade nesplnenia povinností Poskytovateľa uvedených v čl. IV odseku 2 písm. f) a g)  Zmluvy, 
má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu zmluvy.  Ak vznikne 
Objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona  
č. 315/2016 Z. z. má zároveň nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny predmetu zmluvy. 

10. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, môže Poskytovateľ požadovať od 
Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,01 % zo sumy neuhradenej faktúry za každý deň 
omeškania. 

11. V prípade, že Poskytovateľ nedodá príslušné plnenie predmetu zmluvy riadne a včas, prípadne ak 
riadne neodstráni vady príslušného predmetu zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 20% z ceny predmetu zmluvy. Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa 
na náhradu škody. Zmluvné pokuty sú splatné do 30 dní odo dňa, kedy malo dôjsť  k nesplneniu 
povinnosti, na porušenie ktorej sa vzťahuje zmluvná pokuta. Ustanovenia článku III. sa pre 
fakturáciu zmluvnej pokuty použijú primerane.  

12. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, ak ešte nedošlo 
k plneniu zo Zmluvy a výsledky kontroly Riadiaceho orgánu vykonávanej podľa zákona č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neumožňujú financovanie 
výdavkov vzniknutých z tejto Zmluvy. 

 
Článok VII. 

Zodpovednosť za vady a  zodpovednosť za škodu 
 

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že plnenie predmetu zmluvy zodpovedá v dobe prevzatia výsledku 
určenému v Zmluve, požiadavkám určeným v prílohe č. 1 Zmluvy a pokynom Objednávateľa.  

2. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej Zmluvnej strane, sa zbaví zodpovednosti, ak 
preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou jej zodpovednosť. 

3. Poskytovateľ je povinný uhradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s plnením 
predmetu zmluvy, ktoré nebolo poskytnuté riadne a včas. 

4. Zmluvné strany zodpovedajú za vzniknuté škody podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Nárok 
na náhradu škody nevzniká oprávnenej strane pokiaľ povinná strana preukáže, že k porušeniu jej 
zákonnej alebo zmluvnej povinnosti došlo v dôsledku vyššej moci. To však neplatí, ak prekážka 
označovaná ako vyššia moc nastala až v čase, keď bola povinná strana v omeškaní s plnením svojej 
povinnosti. Pre účely tejto Zmluvy sa vyššou mocou rozumejú aj opatrenia prijaté v súvislosti 
s pandémiou COVID-19. 

5. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté porušením zmluvných povinností Poskytovateľa. 
 

Článok VIII. 
Doručovanie a komunikácia Zmluvných strán 

 
1. Každá komunikácia medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s plnením predmetu zmluvy bude 

prebiehať prostredníctvom oprávnených/kontaktných osôb Zmluvných strán alebo osôb 
oprávnených na vecné a obchodné rokovania: 

 
 
 



8 

 

 Za Poskytovateľa: 
            Julián Lukáček, obchodný riaditeľ 
            Email: ....................., tel.: ..........................  
 
 Za Objednávateľa:  

Ing. Adam Stano, riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP  
 Email: ............................, tel: ...................... 
 
 
2. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi Zmluvnými stranami touto 

Zmluvou sa môžu doručovať nasledujúcimi spôsobmi: 
a) poštou doporučene na adresu zmluvnej strany uvedenú v zmluve, 
b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, 
c) osobne, 
d) elektronicky (e-mail). 

3. Písomnosti doručované poštou sa doručujú doporučene na adresu Zmluvnej strany uvedenú v 
záhlaví tejto Zmluvy. Každá Zmluvná strana je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane každú 
zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku do troch (3) dní odo dňa zmeny sídla. 

4. Ak adresát neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy, je odosielateľ povinný 
opakovane doručiť písomnosť na adresu druhej Zmluvnej strany zapísanú v obchodnom registri 
alebo inom registri, v ktorom je príslušná Zmluvná strana zapísaná, prípadne na inú adresu známu 
odosielateľovi. 

5. Ak si adresát neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto Zmluve, ani na adrese podľa ods. 
4 tohto článku, považuje sa písomnosť za doručenú dňom jej odoslania na adresu podľa ods. 3 tohto 
článku a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Za predpokladu, že adresát písomnosti 
bezdôvodne odoprie prijať doručovanú písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, keď 
prijatie písomnosti bolo odopreté. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto 
prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú. 

6. Písomnosť doručovaná osobne sa považuje za doručenú dňom, kedy Zmluvná strana písomnosť 
prevzala alebo dňom, kedy odmietla písomnosť prevziať. 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytovať informácie získané od Objednávateľa tretím osobám 
a/alebo ich využívať pre svoj prospech, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 
Táto povinnosť trvá aj po skončení Zmluvy. 

 
Článok IX. 

Kontrola a audit 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s 
poskytovaným predmetom zmluvy podľa článku I. Zmluvy počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy 
a oprávneným osobám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a) Objednávateľ a ním poverené osoby, 
b) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia a ním poverené osoby, 
c) Odbor kontroly Slovenskej agentúry životného prostredia a ním poverené osoby, 
d)  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a 

nimi poverené osoby, 
e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie, 
h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ. 
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2. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu a/alebo overovania súvisiaceho  
s plnením tejto Zmluvy počas platnosti a účinnosti Zmluvy a aj kedykoľvek po jej zániku, pričom 
mu za takéto strpenie neprináleží žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. V prípade zmeny 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov je povinný podriadiť sa kontrole príslušných 
orgánov tak, aby bol dosiahnutý účel sledovaný týmto zmluvným ustanovením. 
 

 
Článok X. 

Záverečné ustanovenia 
 

2. Táto Zmluva je uzatvorená a platná dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a  účinnosť 
nadobúda v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 
Poskytovateľ berie na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a súhlasí s jej 
zverejnením. 

3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov k 
zmluve podpísaných oboma Zmluvnými stranami. Zmena kontaktnej osoby uvedenej v čl. III ods. 
1 Zmluvy sa oznamuje druhej Zmluvnej strane bez dodatku. 

4. Právnym nástupcom Poskytovateľa môže byť len vysielateľ v zmysle zákona  
č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5. Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť 
pohľadávky vzniknuté na základe tejto Zmluvy tretím osobám. 

6. Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, 3 (tri) pre Objednávateľa a 1 (jeden) pre 
Poskytovateľa.  

7. Zmluvné strany prehlasujú, že prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, Zmluvu uzatvorili 
na základe ich slobodnej vôle, Zmluva nebola uzavretá v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy: 
-Príloha č. 1- Mediálny plán 
-Príloha č. 2- Zoznam subdodávateľov 
 

 
V .........................., dňa ........................  V ...................., dňa....................... 
 
 
 
________________________________  _______________________________ 
 Mgr. Michal Maco , generálny riaditeľ  PhDr. Ján Svoboda, konateľ  
Slovenská agentúra životného prostredia  C.E.N. s.r.o. 
 
 
 
 

                                                                    _______________________________ 
                                                                                  Zuzana Martináková, konateľ 
                                                                                  C.E.N. s.r.o. 
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Príloha č. 1: Mediálny plán 
 

Deň Dátum Čas Dĺžka 

St 5. 10. 2022 18:27 30'' 
St 5. 10. 2022 19:47 30'' 
Št 6. 10. 2022 17:27 30'' 
Št 6. 10. 2022 18:27 30'' 
Št 6. 10. 2022 19:47 30'' 
Pi 7. 10. 2022 19:57 30'' 
So 8. 10. 2022 19:57 30'' 
Ne 9. 10. 2022 10:57 30'' 
Ne 9. 10. 2022 17:27 30'' 
Ne 9. 10. 2022 18:27 30'' 
Po 10. 10. 2022 09:58 30'' 
Po 10. 10. 2022 18:27 30'' 
Po 10. 10. 2022 19:47 30'' 
Ut 11. 10. 2022 10:43 30'' 
Ut 11. 10. 2022 18:27 30'' 
Ut 11. 10. 2022 19:47 30'' 
St 12. 10. 2022 18:27 30'' 
St 12. 10. 2022 19:47 30'' 
Št 13. 10. 2022 17:57 30'' 
Št 13. 10. 2022 18:27 30'' 
Št 13. 10. 2022 19:47 30'' 
Pi 14. 10. 2022 19:57 30'' 
So 15. 10. 2022 19:57 30'' 
Ne 16. 10. 2022 10:57 30'' 
Ne 16. 10. 2022 17:27 30'' 
Ne 16. 10. 2022 18:27 30'' 
Po 17. 10. 2022 18:10 30'' 
Po 17. 10. 2022 18:27 30'' 
Po 17. 10. 2022 19:47 30'' 
Ut 18. 10. 2022 10:27 30'' 
Ut 18. 10. 2022 18:27 30'' 
Ut 18. 10. 2022 19:47 30'' 
St 19. 10. 2022 18:27 30'' 
St 19. 10. 2022 19:47 30'' 
Št 20. 10. 2022 17:57 30'' 
Št 20. 10. 2022 18:27 30'' 
Št 20. 10. 2022 19:47 30'' 
Pi 21. 10. 2022 19:57 30'' 
Ne 23. 10. 2022 10:57 30'' 
Ne 23. 10. 2022 16:57 30'' 
Ne 23. 10. 2022 18:27 30'' 
Po 24. 10. 2022 10:12 30'' 
Po 24. 10. 2022 18:27 30'' 
Po 24. 10. 2022 20:43 30'' 
Ut 25. 10. 2022 11:12 30'' 
Ut 25. 10. 2022 18:27 30'' 
Ut 25. 10. 2022 20:43 30'' 
St 26. 10. 2022 18:27 30'' 
St 26. 10. 2022 19:47 30'' 
Št 27. 10. 2022 10:43 30'' 
Št 27. 10. 2022 18:27 30'' 
Št 27. 10. 2022 19:47 30'' 
Pi 28. 10. 2022 20:27 30'' 
Ne 30. 10. 2022 10:57 30'' 
Ne 30. 10. 2022 18:27 30'' 
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Po 31. 10. 2022 11:12 30'' 
Po 31. 10. 2022 18:27 30'' 
Po 31. 10. 2022 19:47 30'' 
Ut 1. 11. 2022 17:10 30'' 
Ut 1. 11. 2022 18:27 30'' 
St 2. 11. 2022 10:12 30'' 
St 2. 11. 2022 18:27 30'' 
Št 3. 11. 2022 10:43 30'' 
Št 3. 11. 2022 18:27 30'' 
Pi 4. 11. 2022 10:43 30'' 
Pi 4. 11. 2022 18:27 30'' 
So 5. 11. 2022 20:28 30'' 
Ne 6. 11. 2022 10:57 30'' 
Ne 6. 11. 2022 17:27 30'' 
Ne 6. 11. 2022 18:27 30'' 
Po 7. 11. 2022 11:12 30'' 
Po 7. 11. 2022 18:27 30'' 
Ut 8. 11. 2022 17:10 30'' 
Ut 8. 11. 2022 18:27 30'' 
St 9. 11. 2022 18:27 30'' 
St 9. 11. 2022 20:43 30'' 
Št 10. 11. 2022 18:27 30'' 
Št 10. 11. 2022 19:47 30'' 
Pi 11. 11. 2022 09:58 30'' 
So 12. 11. 2022 20:28 30'' 
Ne 13. 11. 2022 10:57 30'' 
Ne 13. 11. 2022 17:57 30'' 
Ne 13. 11. 2022 18:27 30'' 
Po 14. 11. 2022 10:27 30'' 
Po 14. 11. 2022 18:27 30'' 
Ut 15. 11. 2022 09:58 30'' 
Ut 15. 11. 2022 20:27 30'' 
St 16. 11. 2022 11:13 30'' 
St 16. 11. 2022 18:27 30'' 
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Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov 

 
 
Názov a sídlo uchádzača: 
.................................................................................................................................. 
 
☒    plnenie predmetu zákazky nebude poskytované prostredníctvom subdodávateľa/-ov, 
 

☐     plnenie predmetu zákazky bude poskytované prostredníctvom nasledovných subdodávateľov  
         v nasledovnom rozsahu: 
 

P.Č. Názov/Meno a priezvisko Sídlo/Trvalý pobyt IČO Štatutárny orgán 
(meno a priezvisko) 

Podiel zákazky, ktorý má 
v úmysle zadať 

subdodávateľovi 
      

      

      

      

      

      

 

 

 


