
1 

 

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 

č. OaVP/31452/01553/2022/L 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ    Mesto Levoča 

Názov : Mesto Levoča  

Sídlo : Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča 

Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta  

IČO : 00329321 

DIČ : 2020717754 

Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s., Levoča 

IBAN : SK45 1111 0000 0010 1934 5046 

 (ďalej len „objednávateľ”) 

a 

 

Poskytovateľ       

Názov : Scholaris, s.r.o. 

Sídlo : Kalvária 3, Nitra 949 01 

IČO : 46 324 844 

DIČ : 2023331508 

IČ DPH : SK2023331508 

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. 

IBAN : SK67 1100 0000 0029 2586 1805 

štatutárny orgán : Ing. Martina Lauková 

Zapísaná v : OR OS Nitra, vložka číslo: 29694/N, Oddiel: Sro  

Zástupca oprávnený konať : Ing. Martina Lauková 

Telefón/fax : 0914 330 555 

e-mail :   scholarisvo@skolam.sk 

 (ďalej len „poskytovateľ”) 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie komplexného procesu verejného obstarávania v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom  

obstarávaní”) zákona o verejnom obstarávaní pre projekt s názvom „NFP311070CDM6 - Malé 

zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča“ ( ďalej len „projekt”). 

2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa komplexný proces 

verejného obstarávania a poradenské služby pre verejné obstarávanie  na výber 

poskytovateľa/zhotoviteľa pre projekt a záväzok objednávateľa zaplatiť  poskytovateľovi za tieto 

činnosti odmenu. 

2.3. Zabezpečenie kompletného procesu verejného obstarávania pre projekt sa rozumie  poskytnutie 

všetkých odborných služieb v oblasti zabezpečenia procesov verejného obstarávania v súlade so 

zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní poradenských služieb a realizácii procesu verejného 

obstarávania podľa tejto zmluvy  postupovať s odbornou starostlivosťou, konať čestne a svedomito, 

dôsledne využívať všetky právne prostriedky a v záujme objednávateľa uplatňovať všetko, čo podľa 

svojho presvedčenia pokladá za prospešné na účel riadneho plnenia povinností podľa tejto zmluvy. 
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Pritom je tiež povinný dbať na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných poradenských služieb 

a realizácie procesu vereného obstarávania a poskytovanie ich v súlade so ZVO.  

3.2 Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi, pri vybavovaní konkrétnej veci potrebnú 

súčinnosť, najmä mu poskytnúť všetky dostupné informácie a písomné podklady.  

3.3 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach objednávateľa, o ktorých sa 

pri realizácii služieb pre objednávateľa dozvie. 

3.4 Poskytovateľ vyhlasuje, že je spôsobilý vykonávať činnosť v rozsahu tejto zmluvy a vykoná ju osobne, 

resp. prostredníctvom svojich zamestnancov. 

3.5 Objednávateľ je oprávnený počas platnosti tejto Zmluvy zadávať Poskytovateľovi pokyny súvisiace s 

poskytovaním predmetu zmluvy. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť 

Objednávateľa na vecnú nesprávnosť jeho pokynov alebo na také pokyny, ktoré bránia naplniť účel 

Zmluvy. Poskytovateľ je povinný postupovať podľa pokynov Objednávateľa podľa predchádzajúcej 

vety len vtedy, ak Objednávateľ aj po upozornení Poskytovateľa na svojich pokynoch naďalej trvá. 

Poskytovateľ nie je povinný postupovať podľa pokynov Objednávateľa, ak by tieto pokyny boli v 

rozpore s zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Poskytovateľ o pokynoch uvedených v 

predchádzajúcej vete včas písomne informuje Objednávateľa a Zmluvné strany budú v dobrej viere 

rokovať o vyriešení takejto otázky. 

3.6 Predmet zmluvy bude poskytovaný v úzkej súčinnosti medzi Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa 

zaväzujú navzájom sa informovať o akejkoľvek záležitosti a/alebo skutočnosti, ktorá je, alebo o ktorej 

by Zmluvné strany mali vedieť, že je relevantná vo vzťahu k poskytovanému predmetu zmluvy.  

3.7 V súvislosti s poskytovaním predmetu zmluvy Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi najmä úplné a 

správne informácie, dokumenty, listiny, podklady, plné moci ako aj inú súčinnosť, ktorá je potrebná pre 

riadne plnenie záväzkov Poskytovateľa zo Zmluvy. Poskytovateľ nie je povinný overovať pravdivosť, 

úplnosť informácií, dokumentov, listín a/alebo iných podkladov, ktoré mu poskytne Objednávateľ, 

pokiaľ Poskytovateľ o to nebude výslovne požiadaný, a to písomnou formou. 

3.8 Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie pri poskytovaní predmetu zmluvy, ak toto omeškanie bude 

spôsobené tým, že Poskytovateľ napriek urgenciám nedostane od Objednávateľa, alebo iných 

odborných poradcov/expertov Objednávateľa informáciu alebo súčinnosť, ktoré sú nevyhnutne potrebné 

na poskytovanie predmetu zmluvy, a ktorú si nemôže obstarať z iného zdroja. 

3.9 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi v dôsledku poskytnutia 

nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov, alebo akýchkoľvek iných podkladov 

poskytnutých Poskytovateľovi Objednávateľom. 

3.10 Poskytovateľ je povinný skontrolovať úplnosť predložených podkladov potrebných pre realizáciu 

procesu verejného obstarávania,  a písomne upozorniť   objednávateľa na zistené nedostatky týchto 

podkladov alebo ich nekompletnosť, s výnimkou tých, ktoré nie je schopný ako Poskytovateľ predmetu 

tejto zmluvy po odbornej stránke posúdiť.  

3.11 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona o verejnom 

obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a ďalšie s tým súvisiace všeobecné záväzné právne predpisy platné v 

Slovenskej republike a Európskej únii.  

3.12 Po obdŕžaní všetkých potrebných podkladov a informácií od objednávateľa, poskytovateľ začne plniť 

svoj záväzok podľa tejto zmluvy a vykoná ho v primeranom termíne s dôrazom na dodržanie všetkých 

zákonných lehôt a povinností tak, aby nečinnosťou alebo omeškaním, nedošlo k márnemu uplynutiu 

lehôt stanovených v zákone o verejnom obstarávaní a k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.  

3.13 Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať počas verejného obstarávania pre projekt „NFP311070CDM6 - 

Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča“  v súlade s ustanovením § 23 zákona o verejnom 

obstarávaní.    

3.14 Činnosť, na ktorú sa poskytovateľ zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov objednávateľa 

a v súlade s jeho záujmami, ktoré poskytovateľ pozná alebo musí poznať. Poskytovateľ je povinný 

písomne oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil počas verejného obstarávania, a ktoré 

môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa. 

3.15 Od pokynov objednávateľa sa môže poskytovateľ odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme 

objednávateľa a poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však 

poskytovateľ nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo objednávateľ. 

3.16 Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi kompletnú dokumentáciu verejného obstarávania 

na archiváciu spolu s čistopisom zmluvy predloženého úspešným uchádzačom na podpis. 
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Čl. IV 

Odmeňovanie poskytovateľa 

 

4.1 Cena za poskytnutie služieb v zmysle tejto zmluvy je dohodnutá v súlade s ustanoveniami § 2 zákona 

NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon 

o cenách. 

4.2 Za poskytované  služby sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu vo výške:  

Cena bez DPH                    4 250,00 EUR 

DPH                                       850,00 EUR 

Cena s DPH                        5 100,00 EUR 

4.3 V cene podľa tejto je zahrnutý celý predmet obstarávania a to zabezpečenie komplexného procesu VO 

aj konzultácie vo verejnom obstarávaní.   

4.4 Poskytovateľ je oprávnený fakturovať 50% ceny po vyhlásení VO, 35% po otváraní predložených 

ponúk a 15% v čase keď objednávateľovi vznikne možnosť uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, 

resp. v prípade financovania Zákazky z iných zdrojov než výhradne zo zdrojov objednávateľa, po 

doručení správy z kontroly procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného 

príspevku, z ktorého bude realizácia Zákazky financovaná.  

Čl. V 

Prístup do Informačného systému zberu údajov (ďalej len „ISZÚ“) 

5.1 Objednávateľ zabezpečí poskytovateľovi prístup na užívateľské konto objednávateľa v ISZÚ vedenom 

Úradom pre verejné obstarávanie za účelom realizácie verejného obstarávania. 

5.2 Poskytovateľ je oprávnený používať vyššie uvedené užívateľské konto objednávateľa neobmedzene po 

dobu trvania verejného obstarávania. 

 

Čl. VI 

Trvanie zmluvy 

6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do ukončenia kompletného procesu verejného obstarávania pre  

projekt zo strany poskytovateľa. Pred uplynutím doby určitej uvedenej v predchádzajúcej vete, môže 

byť zmluva vypovedaná:  

a) zo strany objednávateľa s účinnosťou ku dňu doručenia poskytovateľovi. Poskytovateľ je povinný 

nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje okrem činností, ktorých priebeh nemôže 

ovplyvniť. Poskytovateľ je však povinný objednávateľa upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby 

sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením alebo porušením 

činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitostí. 

b) zo strany poskytovateľa s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom bola výpoveď doručená objednávateľovi. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok 

poskytovateľa uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla 

objednávateľovi škoda, je poskytovateľ povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej 

odvrátenie. Ak objednávateľ tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada , aby 

ich urobil sám, je poskytovateľ povinný ich vykonať. 

6.2 Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má poskytovateľ nárok na primeranú časť 

odplaty za vykonanú prácu. Pre tento prípad sa určuje splatnosť odo dňa doručenia faktúry 

objednávateľovi na 14 dní. 

 

Čl. VII 

Poverenie spracúvaním osobných údajov 

7.1 Objednávateľ je v zmysle článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 

27.04.2016 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 osobných údajov) (ďalej 

len „Nariadenie“) a v zmysle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) na účely tohto článku Zmluvy Prevádzkovateľom. 

7.2 Poskytovateľ je v zmysle článku 4 ods. 8 Nariadenia a v zmysle § 5 písm. p) Zákona na účely tohto 

článku Zmluvy Sprostredkovateľom. 
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7.3 Prevádzkovateľ poveruje Sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov (ďalej v tomto článku len 

„OÚ“) v zmysle článku 28 Nariadenia a v zmysle § 34 Zákona za podmienok a v rozsahu dohodnutom v 

tejto zmluve. 

7.4 Predmetom spracúvania OÚ sú poradenské služby pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom 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“), ako aj zabezpečenie kompletného procesu 

verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní pre projekt s názvom „NFP311070CDM6 

- Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča“ ( ďalej len „projekt”). 

7.5 Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať OÚ v mene Prevádzkovateľa odo dňa účinnosti tejto zmluvy 

po dobu trvania Zmluvy. 

7.6 Povaha spracúvania OÚ: automatizovaná a neautomatizovaná. 

7.7 Účel spracúvania OÚ je: a) „Agenda verejného obstarávania - evidencia overovacích listín podpisov, 

evidencia splnomocnení, evidencia zamestnancov dodávateľov“ a b) „Evidencia o členoch a 

náhradníkoch komisie na vyhodnocovanie ponúk pri nadlimitných zákazkách vo verejnom obstarávaní a 

evidencia o členoch poroty pri podlimitných zákazkách vo verejnom obstarávaní.“. 

7.8 Zoznam OÚ, ktoré budú spracúvané:  

a) iné než osobitné kategórie osobných údajov: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, 

podpis, pracovné zaradenie, ďalšie osobné údaje poskytnuté alebo zistené pri výkone činnosti;  

b) iné než osobitné kategórie osobných údajov: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa 

trvalého pobytu, údaje o vzdelaní, údaje o odbornej praxi, údaje o bezúhonnosti, údaje z čestného 

vyhlásenia o plnení podmienok zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

7.9 Kategórie dotknutých osôb sú: a) zamestnanci a konatelia dodávateľov a b) členovia komisií a členovia 

porôt. 

7.10 Povinnosti a práva Prevádzkovateľa sú ustanovené v relevantných všeobecne záväzných právnych 

predpisoch, predovšetkým v Nariadení, Zákone a zákone o verejnom obstarávaní, ako aj v tejto zmluve. 

7.11 Sprostredkovateľ je povinný spracúvať OÚ len na základe písomných pokynov Prevádzkovateľa, a to aj 

vtedy, ak ide o prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii okrem prenosu na základe 

osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; 

Sprostredkovateľ je povinný pri takom prenose oznámiť Prevádzkovateľovi túto požiadavku pred 

spracúvaním OÚ, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika 

viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu. Za písomný pokyn sa považuje aj 

táto zmluva. 

7.12 Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať OÚ zaviazali, že zachovajú 

mlčanlivosť podľa ustanovenia § 79 Zákona o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú viazané 

povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení 

spracúvania OÚ. 

7.13 Sprostredkovateľ je povinný vykonať opatrenia podľa čl. 32 Nariadenia a podľa § 39 Zákona, 

predovšetkým je povinný zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti spracúvania OÚ. 

7.14 Sprostredkovateľ je povinný dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa takto: 

a) na zapojenie ďalšieho sprostredkovateľa musí mať Sprostredkovateľ predchádzajúci osobitný 

písomný súhlas Prevádzkovateľa alebo všeobecný písomný súhlas Prevádzkovateľa. Poverenie 

na základe všeobecného písomného súhlasu môže Sprostredkovateľ vykonať len po 

predchádzajúcom informovaní Prevádzkovateľa, 

b) ak Sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene 

Prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve 

alebo inom právnom úkone je povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany OÚ, ako 

sú ustanovené v tejto zmluve, a to najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných 

technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie OÚ spĺňalo požiadavky Nariadenia a 

Zákona. Ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany OÚ, 

zodpovednosť voči Prevádzkovateľovi nesie Sprostredkovateľ. 

7.15 Sprostredkovateľ je povinný v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť Prevádzkovateľovi vhodnými 

technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe 

žiadosti dotknutej osoby a vynaložiť všetko úsilie na podporu Prevádzkovateľa v prípade, ak 

Prevádzkovateľ podlieha kontrole v oblasti ochrany a spracúvania OÚ súvisiacich s touto zmluvou. 



5 

 

7.16 Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť Prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní plnenia 

povinností oznámenia porušenia ochrany OÚ a pri plnení povinností posúdenia vplyvu na ochranu OÚ 

počas plnenia Predmetu zmluvy. 

7.17 Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia 

povinností a plnú súčinnosť, prístup do svojich priestorov, v ktorých uskutočňuje spracúvanie OÚ v 

mene Prevádzkovateľa, a k informačným systémom (čl. 4 bod 6. Nariadenia, § 5 písm. l) Zákona), v 

ktorých uskutočňuje spracúvanie OÚ v mene Prevádzkovateľa, s cieľom kontroly bezpečnosti 

spracúvania uskutočnenej Prevádzkovateľom alebo ním menovanou treťou stranou. V prípade, že bude 

mať Prevádzkovateľ pochybnosti o schopnosti Sprostredkovateľa zabezpečiť primeranú úroveň ochrany 

OÚ, zaväzuje si dať Sprostredkovateľ na vlastné náklady vypracovať bezpečnostný audit treťou stranou, 

ktorú Prevádzkovateľ schváli. 

7.18 Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania OÚ na 

základe rozhodnutia Prevádzkovateľa OÚ vymazať alebo vrátiť Prevádzkovateľovi a vymazať 

existujúce kópie, ktoré obsahujú OÚ, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto OÚ. Pokiaľ dá Prevádzkovateľ pokyn 

Sprostredkovateľovi na vymazanie OÚ aj počas trvania doby poskytovania služieb podľa tejto zmluvy, 

je Sprostredkovateľ povinný takéto vymazanie vykonať. 

7.19 Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi informácie potrebné na preukázanie splnenia 

povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany OÚ a kontroly zo strany Prevádzkovateľa 

alebo audítora, ktorého poveril Prevádzkovateľ. 

7.20 Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa, ak má za to, že sa 

pokynom Prevádzkovateľa porušuje Nariadenie, Zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, 

ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany OÚ. V opačnom prípade berie 

Sprostredkovateľ na vedomie, že nesie plnú zodpovednosť za porušenia Nariadenia, Zákona, osobitného 

predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, spoločne a nerozdielne s 

Prevádzkovateľom. 

7.21 Sprostredkovateľ je povinný pri prvom kontakte s dotknutou osobou, ktorej OÚ spracúva, oznámiť že 

koná v mene Prevádzkovateľa. OÚ musí spracúvať tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a 

slobôd dotknutých osôb a k zásahu do ich práva na ochranu súkromia. 

7.22 Sprostredkovateľ môže spracúvať len správne a úplné OÚ. Ak ho dotknutá osoba alebo Prevádzkovateľ 

upozorní na nesprávne alebo neúplné OÚ, je povinný bez odkladu zabezpečiť nápravu, pokiaľ je to 

objektívne možné. Nesprávne a neúplné OÚ, ako aj OÚ, ktorých účel spracúvania sa skončil, je 

Sprostredkovateľ povinný bez odkladu zlikvidovať. 

7.23 Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o kontrolách a opatreniach 

vykonaných dozorným orgánom voči Sprostredkovateľovi, pokiaľ sa týkajú vzťahu založeného touto 

zmluvou. 

7.24 Ak v súvislosti s porušením povinností Sprostredkovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne 

záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany OÚ vznikne Prevádzkovateľovi akákoľvek škoda 

alebo iná ujma, je Sprostredkovateľ povinný Prevádzkovateľovi škodu alebo inú ujmu nahradiť v plnej 

výške, ibaže Sprostredkovateľ preukáže, že škoda alebo iná ujma nebola spôsobená len jeho konaním. 

7.25 Sprostredkovateľ vyhlasuje, že disponuje a poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných 

technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie OÚ spĺňalo požiadavky Nariadenia a Zákona 

a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb. 

7.26 Sprostredkovateľ vyhlasuje, že spracúvanie OÚ sa bude realizovať výhradne na území Slovenskej 

republiky. 

7.27 Porušenie povinnosti Sprostredkovateľa podľa tohto článku zmluvy zakladá pre Prevádzkovateľa právo 

na odstúpenie od zmluvy. 

7.28 Sprostredkovateľ berie na vedomie, že všetky dáta a/alebo OÚ, ktoré budú Sprostredkovateľom 

poskytnuté ďalšiemu zapojenému sprostredkovateľovi, sú spracúvané v mene Prevádzkovateľa, ktorý je 

v primeranom rozsahu nositeľom alebo vykonávateľom autorských práv k týmto OÚ. 

 
Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne 

prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. 



6 

 

8.2 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich nemôžu 

ovplyvniť zmluvné strany, napr. mobilizácia, vojna, povstanie, živelné pohromy, pandémia atď. 

8.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej  moci, strana ktorá 

sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, 

cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť 

od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

8.4 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

8.5 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla 

uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa 

písomnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť 

odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že 

sa písomnosť doručuje doporučene.  

8.6 Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva (2) vyhotovenia 

a Poskytovateľ jedno (1) vyhotovenie. 

8.7 Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú 

riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

8.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 

partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú 

na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy. 

8.9 Poskytovateľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 

8.10 Poskytovateľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy  

a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením  svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb. 

Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, 

ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne označených. 

8.11 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

8.12 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a 

potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani 

za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

V Levoči dňa 02.12.2022               V Nitre dňa 02.12.2022 

Za Objednávateľa: Mesto Levoča                      Za Poskytovateľa: Scholaris, s.r.o. 

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

     Ing. Miroslav Vilkovský, MBA                                                     Ing. Martina Lauková 

               primátor mesta            konateľka spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy k zmluve: 

Cenová ponuka zo dňa 22.11.2022 


