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CEZ MIRRI SR: 2977/2022 

Rámcová dohoda na servis a podporu webstránok www.mirri.gov.sk, 
odborné technické a programátorské služby 

 

uzavretá  podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 2 ods. 5 písm. g) 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

(ďalej ako „Dohoda“ alebo ako „Rámcová dohoda“) 

medzi: 
 

1. Objednávateľom 

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a  

informatizácie Slovenskej republiky 

sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava 

zastúpený: Ing. Antónia Mayerová, generálna tajomníčka služobného 
úradu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky 

IČO:                                  50349287 

DIČ:                                  2120287004 

IČ DPH:                                nie je platiteľom DPH  

bankové spojenie:             Štátna pokladnica 

IBAN:             SK52 8180 0000 0070 0055 7142 

      SK30 8180 0000 0070 0055 7150 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 

a 

2. Poskytovateľom   

názov:          brainit.sk, s.r.o. 
sídlo:          Veľký diel 3323, 010 08 Žilina   
zastúpený:         Ing. Eduard Baraniak – konateľ 
           Ing. Ján Kuruc - konateľ 
IČO:          52577465 
DIČ:          2121068763 
IČ DPH:         SK2121068763 
bankové spojenie:        Tatra banka, a.s.  
IBAN:          SK96 1100 0000 0029 4707 9160 
e-mail:          jan.kuruc@brainit.sk  
 

 (ďalej len „Poskytovateľ“) 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“) 

mailto:jan.kuruc@brainit.sk
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Preambula 
 

Táto Dohoda je výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet „Servis a podpora 
webstránok www.mirri.gov.sk, odborné technické a programátorské služby“ vyhlásenej Objednávateľom 
podľa § 117 ZVO a uzatvára sa s Poskytovateľom ako s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní.  

 

Čl. I. 

Predmet Dohody 

 
Predmetom tejto Dohody je servis a podpora webstránok www.mirri.gov.sk, v období 12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti Dohody alebo do vyčerpania finančného limitu, podľa toho, ktorá z uvedených 
skutočností nastane skôr. Servis a podpora zahŕňa programátorské a grafické práce na zmenových 
požiadavkách, alebo na nasadení nových funkcionalít na webovom sídle Objednávateľa podľa požiadavky 
Objednávateľa, a to nasledovne: 

• implementácia zmien dizajnu a obsahu podľa požiadaviek Objednávateľa v súlade s Jednotným 
dizajn manuálom elektronických služieb Slovenska (ďalej len „IDSK“) a vyhláškou ÚPVII č. 78/2020 Z. 
z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy  v znení vyhlášky MIRRI SR č. 546/2021 
Z. z., 

• nasadenie nových funkcionalít na webovom sídle podľa požiadavky Objednávateľa, 

• vytvorenie a úpravu podstránok webovej stránky tak, aby boli v súlade s IDSK  a vyhláškou ÚPVII č. 
78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy  v znení vyhlášky MIRRI SR 
č. 546/2021 Z. z., 

• zvýšenie bezpečnosti webstránky zmenou CMS systému z Wordpress na Drupal, 

• tvorba a nasadenie nových podstránok, funkcií, aplikácií a nových modulov, resp. rozširovacích 
modulov. 

 
Maximálny predpokladaný rozsah prác za uvedené obdobie je 1 800 hodín (ďalej ako „Predmet dohody“ 
alebo „Služby“). 

 

 
Čl. II. 

Spôsob plnenia 
 
 

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že poskytovanie Služieb sa bude uskutočňovať na základe 

požiadaviek podľa potrieb Objednávateľa zaslaných prostredníctvom e-mailu Poskytovateľovi a na 

základe potvrdení Poskytovateľa zaslaných taktiež prostredníctvom e-mailu Objednávateľovi. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi Služby riadne a včas, t. j. do 24 hodín pri ad hoc 

požiadavkách, a v prípade vopred plánovaných úkonov do 10 pracovných dní od potvrdenia prijatia 

požiadaviek od Objednávateľa v zodpovedajúcej kvalite.  

3. Poskytovateľ je pri poskytovaní Služieb  podľa tejto Dohody a za podmienok uvedených v tejto Dohode 

viazaný v dohodnutom rozsahu pokynmi Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný upozorniť 

Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov zadaných Objednávateľom, ak 

Poskytovateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznamovať všetky skutočnosti ovplyvňujúce poskytovanie 
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Služieb. 

5. Nedodržanie záväzku Poskytovateľa poskytnúť Služby v dohodnutom rozsahu, kvalite, mieste a čase 

budú Zmluvné strany považovať za podstatné porušenie tejto Dohody (v zmysle ust. § 345 Obchodného 

zákonníka). 

 

 
Čl. III. 

Čas poskytnutia Služieb 
 
 

Poskytovateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa poskytovať Služby počas obdobia 12 mesiacov od účinnosti 
Dohody alebo do vyčerpania finančného limitu podľa článku IV bodu 2 tejto Dohody, podľa toho, ktorá 
z uvedených skutočnosti nastane skôr. 

 

 
Čl. IV. 

Cenové a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena za Služby poskytnuté podľa Dohody je stanovená 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. 

Dohodnuté ceny za Služby sú stanovené bez DPH, aj vrátane DPH, ktorá bude k cenám pripočítaná v 

zodpovedajúcej výške stanovenej príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom platným     

v Slovenskej republike. V dohodnutej cene za poskytnuté Služby sú zahrnuté všetky náklady 

Poskytovateľa a jeho subdodávateľov súvisiace s poskytnutím Služieb. Poskytovateľ vyhlasuje, že takto 

dohodnutá cena je konečná a nemenná a zahŕňa všetky jeho predpokladané náklady a primeraný zisk. 

 
2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že celková maximálna a súhrnná výška ceny za Služby 

poskytnuté na základe tejto Dohody je: 54 000,00 EUR bez DPH, (slovom: päťdesiatštyritisíc eur), 

64 800,00 EUR s DPH (slovom: šesťdesiatštyritisíc osemsto eur) (ďalej len „Finančný limit“). Cena za 1 

hod., ktorá tvorí základ pre výpočet ceny fakturovanej podľa bodu 3 tohto článku, je vo výške 30,00  

EUR bez DPH, (slovom: tridsať eur), 36,00 EUR s DPH, (slovom: tridsaťšesť eur). Cena fakturovaná podľa 

bodu 3 tohto článku bude hradená z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. 

 
3. Poskytovateľ je oprávnený raz za mesiac vyhotoviť faktúru na základe výkazu práce za fakturované 

obdobie zaslaného Poskytovateľom na e-mail a schváleného Objednávateľom e-mailom. Faktúra musí 
obsahovať náležitosti podľa ust. § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. Poskytovateľ doručí faktúru Objednávateľovi v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 
kontaktnej osoby Objednávateľa podľa čl. X. bodu 1 tejto Dohody, ako aj na emailovú adresu: 
fakturacia@mirri.gov.sk. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry vystavenej Poskytovateľom musí byť 
Objednávateľom schválený výkaz práce.  

4. Objednávateľ vykoná platbu na základe riadne vystavenej faktúry do 30 dní odo dňa jej doručenia 

Objednávateľovi.  

 
5. Pre účely tejto Dohody sa za dátum úhrady faktúry zo strany Objednávateľa považuje dátum 

odpísania platenej sumy z účtu Objednávateľa v jeho banke. 

mailto:fakturacia@mirri.gov.sk
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6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ má 

právo vrátiť faktúru Poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade začne plynúť nová 

30-dňová lehota splatnosti faktúry po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že na vykonanie Služieb v zmysle a za podmienok uvedených v tejto 

Dohode, Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi žiadny preddavok. 

8. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na 

základe tejto Dohody alebo v súvislosti s touto Dohodou alebo s plnením záväzkov podľa tejto 

Dohody. 

 

 
Čl. V. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť včasné a kompletné informácie a podklady na zabezpečenie poskytnutia Služieb v 

zmysle a za podmienok uvedených v tejto Dohode, 

b) bezodkladne informovať Poskytovateľa o prípadných zmenách pri objednávaní poskytovania 
Služieb. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) poskytovať Služby na kvalitnej a profesionálnej úrovni podľa tejto Dohody a za podmienok 

uvedených v        tejto Dohode, 

b) poskytnúť Služby riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, v požadovanej kvalite, v súlade s 

požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR, ktoré sa na poskytované Služby 

vzťahujú a podľa tejto Dohody a za podmienok dohodnutých v tejto Dohode, 

c) pri zariaďovaní požadovanej Služby konať s potrebnou odbornou starostlivosťou podľa pokynov 

Objednávateľa, 

d) chrániť záujmy Objednávateľa súvisiace s poskytovaním Služieb podľa tejto Dohody a oznámiť 

mu všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho príkazov, resp. požiadaviek, 

e) pri poskytovaní Služieb dbať na záujmy a dobré meno Objednávateľa a konať v súlade so 

záujmami Objednávateľa, ktoré sú mu známe, 

f) dbať na to, aby jeho činnosť podľa tejto Dohody bola maximálne účelná a hospodárna, 

bezodkladne po zistení písomne upovedomiť Objednávateľa o všetkých prekážkach poskytovania 

Služieb a navrhnúť mu možnosti odstránenia týchto prekážok a ak ich nie je možné odstrániť, navrhnúť 

zmenu Služieb, 

g) dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa k poskytovaniu Služieb a na požiadanie informovať 

Objednávateľa o priebehu poskytovania Služieb podľa tejto Dohody, 

3. Poskytovateľ v celom rozsahu zodpovedá za škodu na strane Objednávateľa, ktorá vznikla v dôsledku 

porušenia povinnosti Poskytovateľa vyplývajúcich pre neho z tejto Dohody alebo všeobecne  záväzných 

právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
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4. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením predmetu Dohody 

podľa článku I. Dohody oprávnenými osobami kedykoľvek do 31.12.2028. Poskytovateľ sa zároveň 

zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť oprávneným osobám, ktorými sú najmä: Najvyšší 

kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vládneho auditu, 

Certifikačný orgán a nimi poverené                     osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené 

osoby. 

 
Čl. VI. 

Zodpovednosť za vady a reklamačné podmienky 

 
1. Poskytovateľ zodpovedá za akékoľvek vady, ktoré majú poskytnuté Služby. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu zistených nedostatkov a vád poskytnutej Služby 

uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení písomnou formou prostredníctvom e-mailu u 

Poskytovateľa. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak Služba nebude zodpovedať 

požiadavkám Objednávateľa alebo bude nekvalitná, je Poskytovateľ povinný odstrániť tieto vady na 

vlastné náklady, a to v čo najkratšej možnej lehote podľa rozsahu oznámenej vady, avšak táto lehota 

nesmie presahovať 7 pracovných dní. 

 
Čl. VII. 

Sankcie 

 
1. V prípade, že Poskytovateľ nedodrží termín a čas poskytnutia Služieb alebo Služby neposkytne riadne 

v zmysle objednávky, môže si Objednávateľ uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z ceny za Služby, s ktorými je v omeškaní, za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej 

pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa 

nezapočítava na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením rovnakej povinnosti 

Poskytovateľa. Zmluvné pokuty podľa Dohody sú splatné do 30 dní odo dňa doručenia písomnej 

výzvy na ich zaplatenie Poskytovateľovi. 

2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry si môže Poskytovateľ uplatniť úrok z 

omeškania v sadzbe podľa Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky 

č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 

 
Čl. VIII. 

Doba trvania Dohody 

 
1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto Dohody alebo do vyčerpania Finančného limitu podľa čl. IV bodu 2 prvej vety tejto 

Dohody, podľa toho, ktorá z uvedených skutočnosti nastane skôr, s výnimkou tých ustanovení a 

záväzkov,  z ktorých povahy vyplýva, že majú účinky aj po uplynutí platnosti Dohody. 

 
2. Okrem zániku Dohody na základe skutočnosti uvedených v bode 1 tohto článku môže táto Dohoda 
zaniknúť: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v tejto dohode, 
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b) písomným odstúpením od Dohody v prípadoch ustanovených touto Dohodou alebo zákonom. 
 

3. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Dohody s Poskytovateľom v prípade: 

a) keď ešte nedošlo k jej plneniu, 

b) ak nastane niektorá z okolnosti podľa § 19 ZVO. 
 

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

a) Poskytovateľ porušil svoje povinnosti uvedené v Dohode tým, že neposkytol Službu riadne alebo 
včas podľa podmienok Dohody a príslušnej objednávky, 

b) Poskytovateľ poruší povinnosť ochrany Dôverných informácií podľa čl. IX Dohody, 

c) Poskytovateľ poruší povinnosť vyplývajúcu z čl. II bodu 5 Dohody alebo čl. V bodu 2 Dohody. 
 

5. Odstúpenie od Dohody je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. 
Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a musí v ňom  byť 
uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od Dohody sa Dohoda neruší od 
počiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane a Zmluvné strany nie sú povinné 
vrátiť si už poskytnuté plnenia. 

6. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Dohody pri podstatnom porušení Dohody Objednávateľom, 
pričom za podstatné porušenie Dohody Objednávateľom sa považuje, ak je Objednávateľ v omeškaní s 
platbou za faktúru o viac ako 30 (tridsať) dní po jej splatnosti. 

 

Čl. IX. 

Mlčanlivosť 

 
1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že za dôverné informácie sa považujú: 

a) všetky informácie, ktoré Objednávateľ o svojej činnosti a zámeroch pred podpisom tejto Dohody 
i do budúcnosti poskytne Poskytovateľovi vo forme písomnej alebo ústnej resp. technickými 
prostriedkami a výslovne ich označí ako „dôverné"; 

b) všetky informácie a akékoľvek údaje týkajúce sa činnosti Objednávateľa, jeho štruktúry, 
hospodárskych výsledkov, finančné, štatistické, daňové a účtovné informácie, informácie o jeho 
majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jeho technickom a 
programovom vybavení, o informačných technológiách a informačnom systéme Objednávateľa, 
know-how, hodnotiace štúdie a správy, stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov 
chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, dodávateľských a 
odberateľských vzťahov Objednávateľa, ako aj osobné údaje, ktoré by mohol Poskytovateľ v 
mene Objednávateľa spracovávať (alebo má akúkoľvek možnosť prístupu k nim) (ďalej len 
„Dôverné informácie“). 

2. Dôvernými informáciami nie sú a/alebo prestávajú byť: 

a) informácie, ktoré boli v dobe, kedy boli Poskytovateľovi poskytnuté, verejne známe, 

b) informácie, ktoré sa stanú verejne známymi po tom, ako boli Poskytovateľovi poskytnuté, s 
výnimkou prípadov, kedy sa tieto informácie, stanú verejne známymi v dôsledku porušenia 

záväzku mlčanlivosti Poskytovateľa podľa tejto Dohody, 
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c) informácie, ktoré boli Poskytovateľovi preukázateľne známe pred ich poskytnutím 
Objednávateľom, za predpokladu, že nemali charakter Dôverných informácií, 

d) informácie, ktoré je Poskytovateľ povinný oznamovať oprávneným osobám na základe 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR, 

e) informácie, ktoré boli preukázateľne vytvorené, vyvinuté či získané samostatne Poskytovateľom, 
od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula, a ktorá nie je viazaná povinnosťou 
mlčanlivosti ohľadne nich. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak sa v súvislosti so spoluprácou s Objednávateľom počas platnosti 

Dohody zamestnanci Poskytovateľa: 

a) dostanú do styku s Dôvernými informáciami, bude Poskytovateľ a jeho zamestnanci o týchto 
informáciách zachovávať mlčanlivosť a chrániť ich. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje, že obmedzí 
šírenie Dôverných informácií výlučne na tých zamestnancov, ktorí sa musia priamo zúčastniť na 
vzájomnej spolupráci s Objednávateľom, pričom Poskytovateľ zaviaže týchto zamestnancov k 
nakladaniu s týmito informáciami ako s Dôvernými informáciami, a to aspoň v rozsahu 
stanovenom v tomto článku Dohody, 

b)  dostanú do styku s osobnými údajmi fyzických osôb v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov), (ďalej len „GDPR“) bude Poskytovateľ a jeho zamestnanci o týchto informáciách 
zachovávať mlčanlivosť, spracúvať a chrániť ich v zmysle vyššie uvedenej legislatívy, pričom 
záväzok tejto mlčanlivosti platí aj po ukončení platnosti tejto Dohody, a to na dobu neurčitú. 

4. Poskytovateľ bude v plnom rozsahu dodržiavať a aplikovať ustanovenia zákona o ochrane osobných 

údajov, prijme a vykoná všetky opatrenia, aby nedošlo k prípadnému neoprávnenému alebo 

náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným 

prenosom, a/alebo k inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k ich prípadnému inému zneužitiu. V 

prípade porušenia tejto povinnosti zo strany zamestnancov Poskytovateľa nesie Poskytovateľ 

zodpovednosť v plnom rozsahu. Poskytovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že bol zo strany Objednávateľa 

ku dňu podpisu tejto Dohody poučený o právach a povinnostiach ustanovených zákonom o ochrane 

osobných údajov a o zodpovednosti za jeho porušenie a zaväzuje sa dodržiavať a rešpektovať 

povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o ochrane osobných údajov ako aj z usmernení a pravidiel 

vykonávaných Objednávateľom za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov fyzických osôb. 

5. Poskytovateľ si je vedomý skutočnosti, že je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie akejkoľvek 

tretej osobe vrátane zamestnancov Poskytovateľa, ktorí sa nemusia priamo zúčastniť na vzájomnej 

spolupráci s Objednávateľom a pridružených osôb (dcérskych, sesterských či matky), s výnimkou osôb 

podľa bodu 6 tohto článku, výhradne s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa a že 

tento súhlas je vždy viazaný na povinnosť Poskytovateľa zaviazať túto tretiu osobu, aby nakladala s 

Dôvernými informáciami ako s dôvernými aspoň v rozsahu stanovenom v tomto článku tejto Dohody. 

6. Poskytovateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa Dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť,  

publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely tejto Dohody, a to ani po ukončení 

platnosti a účinnosti tejto Dohody, s výnimkou prípadu ich poskytnutia, odovzdania, oznámenia alebo 

sprístupnenia: 

a) svojim odborným poradcom (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov, alebo 
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audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti 
stanovenou alebo uloženou zákonom, alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe 
písomnej dohody s Poskytovateľom, 

b) svojim subdodávateľom, ak sa subdodávateľ podieľa na plnení Dohody, a ak je to potrebné pre 
účely plnenia povinnosti podľa Dohody, pričom subdodávateľ musí byť viazaný (na základe 
zmluvného vzťahu medzi ním a Poskytovateľom) minimálne rovnakým rozsahom povinnosti vo 
vzťahu k ochrane dôverných informácií, ako sú viazané Zmluvné strany podľa tohto článku tejto 
Dohody, 

c) oprávnenej osobe na základe povinnosti ustanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry, 
alebo na ich základe, alebo rozhodnutím iného oprávneného orgánu verejnej moci v medziach 
ich právomoci, pričom v tomto prípade Poskytovateľ bezodkladne doručí Objednávateľovi 
písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto Dôverných informácií. 

 

7. Poskytovateľ si je vedomý skutočnosti, že ak poruší povinnosti ochrany Dôverných informácií podľa 

tohto článku tejto Dohody, môže si Objednávateľ uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 1.000,00 EUR (slovom: tisíc eur a nula centov) za každé preukázané porušenie. Zaplatením 

zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa 

nezapočítava na úhradu škody, ktorá by Objednávateľovi vznikla porušením rovnakej povinnosti 

Poskytovateľa, a to v plnom rozsahu. Zmluvné pokuty podľa Dohody sú splatné do 30 dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie Poskytovateľovi. 

 
 

Čl. X. 

Kontaktné údaje a doručovanie 

 
1. Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť svoje adresy a kontaktné osoby pre 

riadne plnenie     si povinností podľa tejto Dohody : 

na strane Poskytovateľa: 

oprávnená osoba: Ján Kuruc, jan.kuruc@brainit.sk  

 

na strane Objednávateľa: 

oprávnené osoby: Patrik Mikula, patrik.mikula@mirri.gov.sk  
 

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti doručované v súvislosti s touto Dohodou druhej 

Zmluvnej strane sa považujú za doručené druhej Zmluvnej strane, ak táto Dohoda neurčuje inak, 

a) v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) sa správa (e-mail) považuje 
za doručenú dňom jej odoslania, 

b) v prípade doručovania prostredníctvom pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, 
doručením písomnosti druhej Zmluvnej strane s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom 
pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene (v obálke s doručenkou) na adresu sídla uvedenú 
v záhlaví tejto Dohody alebo podľa bodu 2 tohto článku. Za deň doručenia písomnosti, a to aj 
v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, sa považuje aj deň, v ktorý došlo k bezdôvodnému 
odopretiu prijatia písomnosti v prípade odopretia prevziať písomnosť, alebo k vráteniu 
písomnosti odosielateľovi v prípade vrátenia zásielky späť.. 

mailto:jan.kuruc@brainit.sk
mailto:vladimir.kusnirik@mirri.gov.sk
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2. V prípade zmeny názvu, sídla, korešpondenčnej adresy, e-mailových adries, štatutárnych orgánov 

oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z týchto 

zmien týka, oznámi druhej Zmluvnej strane túto skutočnosť, a to bez zbytočného odkladu. 

 
Čl. XI 

Práva duševného vlastníctva 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ Poskytovateľ vytvorí v rámci plnenia tejto Dohody pre 

Objednávateľa autorské dielo chránené autorským právom, prevzatím Služieb udeľuje Poskytovateľ 

Objednávateľovi súhlas na používanie takéhoto autorského diela ako licenciu nevýhradnú, časovo 

neobmedzenú (po dobu trvania majetkových autorských práv), územne neobmedzenú, v 

neobmedzenom rozsahu a na všetky spôsoby použitia, najmä podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. 

z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, na účel, pre ktorý bolo autorské dielo vytvorené podľa 

tejto Dohody. Objednávateľ je bez potreby akéhokoľvek ďalšieho povolenia Poskytovateľa oprávnený 

udeliť v rovnakom rozsahu súhlas na použitie autorského diela tretej osobe (sublicenciu) v súlade 

s účelom, na aký bolo autorské dielo vytvorené. 

 

 

Čl. XII. 

Záverečné ustanovenia 
 
 

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán; ak 

oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán nepodpíšu túto Dohodu v ten istý deň, tak rozhodujúci 

je deň neskoršieho podpisu. Táto Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

2. Pokiaľ v Dohode nie je dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti, právne pomery z nej 

vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, len slovenským právnym poriadkom, a to najmä Obchodným 

zákonníkom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republiky. 

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto Dohody musia byť urobené formou písomných 

dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 

Zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody. 

4. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ 

aj Poskytovateľ dostanú po dve vyhotovenia.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle 

je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v 

predpísanej forme. Zmluvné strany si Dohodu prečítali a bez výhrad súhlasia s jej ustanoveniami. 

 

 
 

[PODPISY NA NASLEDUJÚCEJ STRANE] 
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V Bratislave, dňa .......................... V Bratislave, dňa ........................... 
 
 
 

 

_____________________________________ _____________________________________ 
Objednávateľ Poskytovateľ 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  brainit s.r.o. 
a informatizácie Slovenskej republiky  

 
Ing. Antónia Mayerová 

Ing. Ján Kuruc 

generálna tajomníčka služobného úradu 
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja      

a informatizácie Slovenskej republiky 

štatutár spoločnosti 

 
 V Bratislave, dňa ........................... 
  

 _____________________________________ 
 Poskytovateľ 
 brainit s.r.o. 
  
 Ing. Eduard Baraniak 
 štatutár spoločnosti 

 


