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Zmluva o dielo 
č. 23698/2022/OLP/RP-4 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „Obchodný zákonník“)  

a 

Zmluva o poskytovaní služieb 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

(ďalej ako „zmluva“) 

 

medzi: 

 

Objednávateľ: 
 obchodné meno:  Dopravný úrad 
 sídlo: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava – mestská časť Ružinov 
 právna forma: rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 402/2013 Z. z. 

o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 
služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 v zastúpení: Pavol Hudák, MSc, predseda 
 IČO:  42355826 
 IČ pre DPH: nie je platcom DPH 
 bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
 IBAN: SK75 8180 0070 0049 9595 
      

 (ďalej ako „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  

 obchodné meno:  ALISON Slovakia s.r.o. 
 sídlo:  Tomášikova ulica 12735/64, 831 04 Bratislava 
 právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
 v zastúpení: Ing. Andrej Žucha, konateľ 
 IČO:  35792141 
 DIČ: 2020234425 
 IČ pre DPH: SK2020234425 
 bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
 číslo účtu: 2921123549/1100 
 IBAN: SK67 1100 0000 0029 2112 3549 

 registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka č. 80854/B 

      
 (ďalej ako „zhotoviteľ“) 
 

 (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne ako „zmluvná strana“). 
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Preambula 

 

Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem o dodanie diela uvedeného v bode 1.4 
tejto zmluvy a poskytnutí služieb uvedených v bode 1.2 tejto zmluvy. Objednávateľ použil na 
obstaranie predmetu tejto zmluvy postup verejného obstarávania uvedený v ustanovení § 117 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej ako „ZVO“), ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ. 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 
riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve v rozsahu a podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho 
riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na dohodnutom mieste. Zhotoviteľ 
prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela a poskytovanie služby podľa tejto zmluvy. 

 
1.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy tiež zaväzuje poskytovať pre manažéra kybernetickej 

bezpečnosti a IT pracovníkov objednávateľa poradenské a konzultačné služby počas trvania 
realizácie zákazky pri implementovaní procesov na základe schválenej bezpečnostnej 
dokumentácie (napr. riadenie prístupov, testovanie plánov obnovy a pod.), pri zavádzaní 
procesu riadenia bezpečnostných rizík, riadenia kybernetickej bezpečnosti a pri definovaní 
požiadaviek na technické nástroje a technológie v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o kybernetickej 
bezpečnosti“) (ďalej ako „služby“). 

 
1.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo a poskytnuté služby v súlade s touto 

zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za ich vykonanie podľa platobných podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. 

 
1.4 Dielom podľa tejto zmluvy je návrh procesných, technických, technologických, organizačných 

a fyzických objektových opatrení za účelom dosiahnutia súladu s požiadavkami zákona 
o kybernetickej bezpečnosti a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z. 
ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej 
dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej ako „vyhláška NBÚ“), a to 
v nasledujúcom rozsahu: 

 
a) vypracovanie bezpečnostnej stratégie kybernetickej bezpečnosti, 
b) vypracovanie bezpečnostnej politiky kybernetickej bezpečnosti, 
c) vypracovanie riadiacej, prevádzkovej bezpečnostnej dokumentácie (interných predpisov) pre 

potreby objednávateľa v súlade s legislatívou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá musí 
obsahovať:  

 
i. smernicu na riadenie informačnej bezpečnosti, 
ii. smernicu o postupoch pri analýze rizík informačnej bezpečnosti, 
iii. smernicu o riadení aktív, 
iv. smernicu o monitorovaní, riadení a riešení kybernetických bezpečnostných incidentov, 
v. smernicu pre používanie IT systémov a služieb, 
vi. smernicu pre riadenie prístupových práv, 
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vii. smernicu pre klasifikáciu a kategorizáciu informačných aktív, 
viii. smernicu na riadenie dodávateľských služieb (zmluvné požiadavky), 
ix. smernicu bezpečnostné požiadavky na informačné systémy, 
x. smernicu výkon kontrolných činností, 
xi. smernicu zvyšovanie bezpečnostného povedomia, 
xii. smernicu pre fyzickú a objektovú bezpečnosť vrátane požiadaviek pre prácu 

v zabezpečených priestoroch, 
xiii. smernicu pre zálohovanie a obnovu, 
xiv. bezpečnostné smernice pre koncových používateľov, 
xv. smernice pre administrátorov, 
xvi. smernice riadenia prístupov, 
xvii. smernicu pre riadenie súladu. 

 
d) vykonanie inventarizácie všetkých informačných aktív a vypracovanie dekompozície 

základnej služby na informačné systémy, technické komponenty, siete a ostatné podporné 
aktíva, 

e) vykonanie klasifikácie informačných aktív a kategorizácie sietí a informačných systémov, 
f) vykonanie analýzy rizík a analýzy dopadov kybernetickej bezpečnosti a návrh opatrení na 

riadenie rizík, 
g) vypracovanie plánu zvládania rizík (plánu implementácie navrhnutých a schválených 

bezpečnostných opatrení), 
h) vypracovanie matice prístupov a SoD matice (Segregation of Duties) - matice rozdelenia 

právomocí, 
i) vypracovanie kontinuity činnosti, ktorá bude obsahovať: 

 
i. politiku BCM, 
ii. stratégiu obnovy jednotlivých IS, 
iii. plány kontinuity pre najkritickejšie procesy (podľa AR/BIA z bodu f) ), 
iv. plány obnovy/havarijné plány pre jednotlivé kritické IS a aplikácie. 

 

j) identifikácia kritérií a požiadaviek potrebných pre výber budúcich technológií alebo služieb 
v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zmysle požiadaviek zákona 
o kybernetickej bezpečnosti a vyhlášky NBÚ, 

k) vykonanie školení pre zamestnancov, pre manažment a riadiacich zamestnancov jednotlivých 
oddelení vrátane zabezpečenia testov, 

l) podpora pri implementácií navrhnutých procesov a opatrení informačnej a kybernetickej 
bezpečnosti. 

 
Bezpečnostnú dokumentáciu je potrebné vypracovať na základe posúdenia poskytovanej 
základnej služby, s ktorou súvisí najmä: 

 
a) infraštruktúra informačno-komunikačných technológií, 
b) aplikačná architektúra, 
c) bezpečnostná architektúra a implementované bezpečnostné opatrenia, 
d) organizačné usporiadanie, pracovné role, zodpovednosti a delenie právomocí, 
e) zaužívané rámce riadenia operačných rizík, 
f) organizačná kultúra a spoločenská zodpovednosť. 

 

Bezpečnostné opatrenia je potrebné navrhnúť pre nasledujúce oblasti: 

 

a) organizácie informačnej bezpečnosti, 
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b) riadenia aktív, hrozieb a rizík,  
c) personálnej bezpečnosti, 
d) riadenia dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov, 
e) technických zraniteľností systémov a zariadení, 
f) riadenia bezpečnosti siete, informačných a komunikačných systémov, 
g) riadenia prevádzky, 
h) riadenia prístupov, 
i) kryptografických opatrení, 
j) riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, 
k) monitorovania, testovania bezpečnosti a bezpečnostných auditov, 
l) fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia, 
m) riadenia kontinuity procesov, 

 

(ďalej ako „dielo“). 

 
1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví v súlade s touto zmluvou, všeobecne záväznými 

predpismi, normami, ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa. 

 

1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými 
materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k 
riadnemu vykonaniu diela a poskytovaniu služby potrebné. Špecifikácia diela a služieb tvorí 
prílohu č. 1 – Opis predmetu zákazky. 

 

Článok II 

Miesto a čas plnenia 

 
2.1 Dohodnutým miestom plnenia podľa tejto zmluvy je sídlo objednávateľa. 
 
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať dielo podľa bodu 1.4 tejto zmluvy do 10 mesiacov odo 

dňa účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 30.09.2023. 
 
2.3 V prípade, že zhotoviteľ pripraví zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutým 

termínom jeho vykonania, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršie 
ponúknutom termíne a zaplatiť cenu dohodnutú v tejto zmluve. O skoršom odovzdaní diela je 
zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným 
odovzdaním, emailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

 
2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa bodu 1.2 tejto zmluvy po celú dobu trvania tejto 

zmluvy. 
 

Článok III 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v deklarovanej kvalite zodpovedajúcej požiadavkám podľa 

tejto zmluvy, pričom výsledkom odovzdania diela ako celku bude podpísanie záverečného 
akceptačného protokolu podľa bodu 3.5 tejto zmluvy (ďalej ako „záverečný akceptačný 
protokol“). Záverečnému akceptačnému protokolu budú predchádzať akceptačné protokoly 
vyhotovené pre danú časť diela podpísané zmluvnými stranami (ďalej ako „akceptačný 
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protokol“). Akceptačný protokol musí byť pred podpisom zmluvnými stranami schválený 
Riadiacim výborom. Odovzdanie diela alebo jeho časti je zrealizované podpisom akceptačného 
protokolu oboma zmluvnými stranami. Prílohou akceptačného protokolu budú prezenčné listiny 
zo školení, ak boli na základe tejto zmluvy vykonané pre užívateľov diela, spolu so školiacim 
materiálom. 

 
3.2 Osobami oprávnenými na prevzatie a odovzdanie predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 zmluvy sú: 

a) za objednávateľa: 

i. meno a priezvisko, funkcia: 

ii. telefonický kontakt: 

iii. e-mail: 

b) za zhotoviteľa: 

i. meno a priezvisko, funkcia: 

ii. telefonický kontakt: 

iii. e-mail: 

 
3.3 Zmluvné strany sa zaväzujú podpísať akceptačný protokol v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 

(dva) rovnopisy obdrží objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrží zhotoviteľ. Akceptačný protokol 
musí obsahovať identifikáciu odovzdávajúceho a preberajúceho a špecifikáciu odovzdávaného 
a preberaného diela alebo jeho časti. 

 
3.4 Dielo alebo časť diela podľa tejto zmluvy bude akceptovaná nasledovne: 

 
a) Objednávateľ je oprávnený zaslať pripomienky k dielu alebo jeho časti v dohodnutom 

formáte  v lehote do 10 pracovných dní odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. 
 

b) Zhotoviteľ je povinný pripomienky odborne posúdiť a dielo alebo jeho časť upraviť v súlade 
so vznesenými pripomienkami, ktoré nerozširujú predmet diela. V prípade, ak nie je možné 
niektorú z pripomienok objednávateľa akceptovať, zhotoviteľ túto skutočnosť bezodkladne 
oznámi a vysvetlí objednávateľovi. 

 
c) Objednávateľ je povinný do 7 pracovných dní od dodania diela alebo jeho časti po 

zapracovaní pripomienok preveriť spôsob zapracovania pripomienok a v prípade nesúhlasu v 
uvedenej lehote zaslať svoje stanovisko zhotoviteľovi. 

 
3.5 Ak posledná časť plnenia diela splní akceptačné kritériá a zhotoviteľ zabezpečí odstránenie 

všetkých vád diela, zmluvné strany vyhotovia záverečný akceptačný protokol, ktorého 
podpísaním zmluvnými stranami sa má za to, že dielo bolo riadne dokončené a odovzdané 
zhotoviteľom a prevzaté zo strany objednávateľa. 

 
3.6 V prípade akýchkoľvek neočakávaných udalostí brániacich splneniu termínu dodania diela 

v dôsledku vyššej moci (vis major) je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne 
oznámiť objednávateľovi (postačuje aj forma emailu). 

 
3.7 Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo alebo jeho časť, ak dielo alebo jeho časť nie je 

dodaná v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve alebo má akékoľvek vady. V tomto 
prípade je zhotoviteľ povinný v primeranej lehote dodatočne stanovenej objednávateľom 
zjednať nápravu; v prípade, ak tak neučiní je objednávateľ oprávnený s okamžitou platnosťou od 
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tejto zmluvy v celom rozsahu alebo sčasti odstúpiť. V prípade nesplnenia časti predmetu plnenia 
zmluvy sa považuje dodanie predmetu zmluvy za neuskutočnené v plnom rozsahu a zhotoviteľ 
sa dostáva do omeškania. V uvedenom prípade je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru len za 
predmet zmluvy, prípadne jej časti prevzaté objednávateľom na základe akceptačného 
protokolu. Na prevzatú časť predmetu zmluvy sa vzťahujú ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa 
záručnej doby, zodpovednosti za vady a reklamácie a súvisiace zmluvné pokuty, aj keď 
objednávateľ od tejto zmluvy sčasti odstúpi. 

 
3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť za škodu na diele alebo jeho časti prechádza na 

objednávateľa dňom riadneho odovzdania diela alebo jeho časti. 
 
3.9 Na náhradu škody sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom a 

účinnom znení. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší svoju povinnosť, vyplývajúcu jej z tejto 
zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak by preukázala, že 
porušenie  povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). 

 
3.10 Zhotoviteľ je povinný viesť pracovné výkazy podľa Príručky pre prijímateľa PO7 OPII Národné 

projekty a Dopytovo - orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-
2018/7/1-DOP), verzia 4.0. (https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-
program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-
dokumenty/prirucky/index.html) v aktuálne platnom znení a zabezpečiť, aby aj jeho 
subdodávatelia priebežne viedli pracovné výkazy a  poskytnúť ich objednávateľovi v rámci 
odovzdania predmetu tejto zmluvy. 

 

Článok IV 

Správa o plnení 

 
4.1 Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy o dielo povinný predkladať oprávnenej osobe objednávateľa 

dokumentáciu a správy o plnení tejto zmluvy v súlade s vyhláškou č. 85/2020 Z. z. úradu 
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov 
(ďalej ako „Vyhláška č. 85/2020 Z. z.“), pričom: 
 
a) úvodnú správu o plnení zmluvy je povinný predložiť do 30 (tridsať) pracovných dní od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, 
 

b) priebežné správy o plnení zmluvy je povinný predkladať podľa bodu 4.3 tejto zmluvy, 
 

c) konečnú správu o plnení zmluvy o dielo je povinný predložiť najneskôr v deň podpísania 
Záverečného akceptačného protokolu objednávateľom. 

 
4.2 V úvodnej správe o plnení zmluvy zhotoviteľ zosumarizuje vstupné podmienky pre plnenie 

zmluvy, predloží návrh inicializačných dokumentov projektu v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z. 
z. Obsah úvodnej správy o plnení zmluvy je záväzný pre plnenie tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ 
smie pokračovať v ďalšom plnení zmluvy až po schválení úvodnej správy o plnení zmluvy 
Riadiacim výborom. 

 
4.3 Priebežné správy o plnení zmluvy je zhotoviteľ povinný predkladať pri dosiahnutí fakturačného 

míľnika, ako aj na základe požiadavky oprávnenej osoby objednávateľa a spolu s nasledovnou 
dokumentáciou: 

 

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
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a) sumarizáciu progresu aktivít – informácie o postupe prác, ktoré umožnia kontrolu plnenia 
úloh stanovených v cieľovom koncepte 
 

b) zhodnotenie celkového vývoja s ohľadom na úspešnosť činnosti plnenia termínov, 
 

c) identifikáciu dôležitých problémov a spôsobu ich riešenia, ktoré sa vyskytnú v priebehu 
plnenia zmluvy. 

 
4.4 Konečná správa o plnení zmluvy bude obsahovať aj: 

 
a. informácie o všetkých dôležitých problémoch a spôsobe ich riešenia, ktoré sa vyskytli počas 

plnenia zmluvy, špecificky počas využívania diela, 
 

b. odporúčania zhotoviteľa ako sa v budúcnosti vyhnúť prípadným problémom, 
 

c. register rizík a otvorených otázok. 
 

4.5 Riadiaci výbor rozhodne o schválení alebo neschválení správ o plnení zmluvy podľa tohto článku 
zmluvy do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa doručenia takejto správy. Oprávnená osoba 
objednávateľa na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru písomne potvrdí schválenie správy o 
plnení zmluvy, ktoré zašle zhotoviteľovi. V prípade, ak Riadiaci výbor správu o plnení zmluvy 
neschváli, oprávnená osoba objednávateľa oznámi zhotoviteľovi príslušné dôvody a požiada o 
zmenu alebo dopracovanie posudzovanej správy o plnení zmluvy. V prípade, že oprávnená osoba 
objednávateľa bez oprávneného dôvodu v rozpore s touto zmluvou nepotvrdí schválenie správy 
o plnení zmluvy alebo nezašle zhotoviteľovi žiadne vyjadrenie, považuje sa takáto správa o 
plnení zmluvy za schválenú uplynutím 10. pracovného dňa odo dňa doručenia správy o plnení 
zmluvy Riadiacemu výboru. 

 

Článok V 

Cena za dielo a služby 

 
5.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách dohodli na celkovej cene za 

vykonanie diela a poskytnutie služieb vo výške 58.980,00 eur bez DPH (slovom: 
päťdesiatosemtisícdeväťstoosemdesiat eur), t. j. 70.776,00 eur s DPH (slovom: 
sedemdesiattisícsedemstosedemdesiatšesť eur). Podrobný rozpočet tvorí prílohu č. 2 tejto 
zmluvy. 
 

5.2 Dohodnutá cena za dielo a poskytnutie služieb obsahuje všetky oprávnené náklady zhotoviteľa 
súvisiace s plnením jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a je konečná. 

 

Článok VI 

Platobné podmienky 

 
6.1 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za vykonanie diela alebo jeho časti a poskytnutie 

služieb odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Objednávateľ je povinný 
zaplatiť cenu za dielo a poskytnutie služieb bezhotovostným platobným prevodom v eurách, a to 
prevodným príkazom na bankový účet zhotoviteľa až po riadnom dodaní diela na základe faktúry 
vystavenej zhotoviteľom. 

 



Strana 8 z 15 
 

6.2 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového dokladu uvedené v § 74 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a prílohou faktúry musí 
byť kópia akceptačného protokolu, resp. záverečného akceptačného protokolu, potvrdzujúca 
prevzatie diela objednávateľom po náležitom skontrolovaní dodaného diela. 

 
6.3 Zhotoviteľ je oprávnený pristúpiť k fakturácii až po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela 

a zapracovaní všetkých pripomienok odborných pracovníkov objednávateľa. 
 
6.4 Lehota splatnosti faktúry je 60 (šesťdesiat) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Ak 

posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty 
najbližší nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ je oprávnený bez zaplatenia vrátiť 
zhotoviteľovi faktúru, ktorá je v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry a zhotoviteľ nemá nárok na 
úrok z omeškania úhrady. 

 
6.5 Po doručení riadne opravenej alebo správne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína plynúť 

nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku objednávateľa sa považuje 
deň odpísania sumy peňažného záväzku z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý 
je uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

Článok VII 

Zmluvné pokuty 

 
7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške 

0,5 % z ceny sa DPH za vykonanie diela a poskytnutie služieb dohodnutej v bode 5.1 tejto zmluvy 
za každý začatý deň omeškania zhotoviteľa s plnením podľa bodov 2.2 a 2.4 tejto zmluvy alebo 
s odstránením vád diela podľa bodu 8.4 tejto zmluvy. 

 
7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa tejto zmluvy do 30 dní od ich 

uplatnenia objednávateľom. 
 
7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, 

ktorá vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a povinnosti 
uhradiť ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú do výšky spôsobenej 
škody. 

 
7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny za vykonanie diela a poskytnutie služieb na 

základe riadne vyhotovenej a doručenej faktúry zhotoviteľa je objednávateľ povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy za každý 
deň omeškania. 

 
 

Článok VIII 

Zodpovednosť za vady 

 
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, bez 

akýchkoľvek vád, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, bez porušenia práv 
tretích osôb a že dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
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8.2 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Záručná doba začína 
plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, 
kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, ak 
v dôsledku vady diela dôjde k vzniku škody, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu 
objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu nahradiť. 

 
8.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne 

a v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia. Za písomne uplatnenú 
reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom. Doba od oznámenia 
vád zhotoviteľovi až do odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o túto dobu sa záručná 
doba predlžuje. 

 
8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 3 pracovných dní od 

doručenia žiadosti objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom 
čase, najneskôr však do 7 pracovných dní od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
písomne inak. 

 
8.5 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.4 tejto zmluvy alebo ak vady 

neodstráni v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady 
zhotoviteľa a má právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z ceny, prípadne 
vzniknuté škody a zmluvné pokuty proti pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi. 

 
8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými subdodávateľmi v 

rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám. 
 
8.7 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích 

osôb. 

 

Článok IX 

Povinnosť zhotoviteľa pri výkone kontroly/auditu 

 
9.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon tejto 

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, 
najmä 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 
a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných 
podmienok, v prípade jej uzatvorenia zo strany objednávateľa ako prijímateľa nenávratného 
finančného príspevku a ktorej znenie by bolo dostupné/zverejnené v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky, a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú 
súčinnosť. 

 
9.2 Na subdodávateľov sa obdobne vzťahuje povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s 

plnením podľa tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zo 
strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych 
predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä 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 a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyššie 
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uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a 
poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. 

 
9.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami 

v súvislosti s vykonaným dielom a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, v termínoch stanovených pre objednávateľa 
v zmluvných vzťahoch s príslušnými orgánmi zapojenými do implementácie fondov Európskej 
únie, v rámci ktorých si objednávateľ nárokuje financovanie výdavkov uhradených zhotoviteľovi, 
ktoré vznikli s plnením podľa tejto zmluvy. 

 

Článok X 

Subdodávatelia a register partnerov verejného sektora 

 
10.1 Na poskytovanie plnení, ktoré tvoria súčasť diela pre objednávateľa, má zhotoviteľ, za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve, právo uzatvárať subdodávateľské zmluvy. Tým nie je 
dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie tejto zmluvy v súlade s § 41 ods. 8 ZVO a 
zhotoviteľ je povinný odovzdávať objednávateľovi plnenia sám, na svoju zodpovednosť, v 
dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite. 
 

10.2 Zoznam subdodávateľov s ich identifikačnými údajmi v rozsahu: (i) meno a priezvisko alebo 
obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak 
nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v percentuálnom vyjadrení, ako aj údaje o 
osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum 
narodenia, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 3. 

 
10.3 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť oprávnenej osobe objednávateľa akúkoľvek zmenu 

údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o takej zmene dozvedel. 

 

10.4 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa počas trvania zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný predložiť písomné oznámenie o zmene alebo doplnení subdodávateľa, ktoré bude 
obsahovať údaje o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu podľa bodu 10.2 tejto zmluvy. 
Akákoľvek zmena subdodávateľa, ktorá predstavuje zmenu prílohy č. 3 tejto zmluvy musí 
zhotoviteľ oznámiť najneskôr 3 pracovné dni pred dňom zmeny alebo doplnení subdodávateľa. 
Zmena alebo doplnenie subdodávateľa podlieha súhlasu zo strany objednávateľa. 

 
10.5 Porušenie povinnosti vyplývajúce z bodov 10.2, 10.3 a 10.4 zmluvy sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy. 
 

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných o ňom v registri partnerov 
verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod vo svojej spoločnosti, ako aj  
overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon 
o registri partnerov verejného sektora“). 

 
10.7 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o dielo z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 Zákona o 

registri partnerov verejného sektora. Objednávateľ nie je v omeškaní a nie je povinný plniť, čo 
mu ukladá táto zmluva, ak nastanú dôvody podľa § 15 ods. 2 Zákona o registri partnerov 
verejného sektora. Táto zmluva zaniká doručením písomného oznámenia o odstúpení od 
zmluvy. Poskytnuté plnenia do dňa odstúpenia od zmluvy si zmluvné strany ponechajú; tým nie 
je dotknutý nárok zhotoviteľa na odplatu za riadne dodané plnenie podľa tejto zmluvy. 
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10.8 Objednávateľ bude požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur (slovom: päťsto 
eur) za každý deň existencie dôvodu vzniku práva na odstúpenie od tejto zmluvy v zmysle § 15 
ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora, resp. § 19 ods. 3 ZVO. Právo objednávateľa 
na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety zaniká, ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy 
v súlade s §15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora, resp. podľa § 19 ods. 3 ZVO. 

 
10.9 Subdodávatelia zhotoviteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) ZVO a subdodávatelia podľa § 2 ods. 1 

písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej spoločne ako „Subdodávatelia“), musia byť zapísaní do registra partnerov 
verejného sektora, a to počas celej doby trvania ich účasti na plnení tejto zmluve. U 
Subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v 
registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora. 
Subdodávateľ, ktorý má povinnosť  byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora, nesmie 
mať v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je 
osoba podľa § 11 ods.1 písm. c) ZVO.  Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné 
porušenie tejto zmluvy. 

 
10.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu do 

registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra 
partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora. Splnenie 
povinností podľa tohto bodu zhotoviteľ preukáže objednávateľovi na výzvu objednávateľa do 15 
kalendárnych dní od doručenia výzvy, a prvýkrát bez potreby výzvy objednávateľa do 15 
kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, a to výpisom/výpismi z registra partnerov 
verejného sektora. Porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu znamená podstatné 
porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom. 

 

Článok XI 

Práva duševného vlastníctva 

 
11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ zhotoviteľ vytvorí v rámci plnenia tejto zmluvy pre 

objednávateľa dielo chránené autorským právom alebo jeho časť (ďalej spolu len „autorské 
dielo“), akceptáciou diela udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas používať toto autorské dielo  
ako licenciu nevýhradnú, časovo neobmedzenú (po dobu trvania majetkových autorských práv), 
územne obmedzenú na územie Slovenskej republiky, v neobmedzenom rozsahu a na všetky 
spôsoby použitia. Pre vylúčenie pochybností súčasťou licencie je neobmedzené oprávnenie 
objednávateľa vykonávať akékoľvek modifikácie, úpravy, zmeny diela alebo jeho časti, podľa 
svojho uváženia doň zasahovať, zapracovávať ho do ďalších autorských diel, zaraďovať ho do 
diel súborných či do databáz a pod., a to aj prostredníctvom tretích osôb. Objednávateľ je bez 
potreby akéhokoľvek ďalšieho povolenia zhotoviteľa oprávnený udeliť tretej osobe sublicenciu 
na použitie autorského diela alebo svoje oprávnenie k použitiu autorského diela tretej osobe 
postúpiť. Zhotoviteľ sa zaväzuje zverejniť objednávateľovi autorov, výrobcov a subdodávateľov 
autorského diela. 
 

11.2 Licencia podľa bodu 11.1 tejto zmluvy sa vzťahuje v rovnakom rozsahu na vyjadrenie v strojovom 
aj zdrojovom kóde, ako aj koncepčné prípravné materiály, súvisiacu dokumentáciu, a to aj na 
prípadné ďalšie verzie autorského diela upraveného na základe tejto zmluvy. 

 
11.3 Účinnosť tejto licencie nastáva okamihom podpisu akceptačného protokolu k dielu, resp. 

záverečného akceptačného protokolu; do tej doby je objednávateľ oprávnený použiť autorské 
dielo v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na vykonanie akceptácie diela. Udelenie licencie 
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nemožno zo strany zhotoviteľa vypovedať a jej účinnosť trvá aj po skončení účinnosti tejto 
zmluvy, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak. 

 
11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za udelenie licencie k autorskému dielu alebo jeho časti 

spôsobom, v rozsahu a na čas uvedený v tejto zmluve je súčasťou ceny za dodanie diela 
a poskytnutie služieb v zmysle bodu 5.1 tejto zmluvy. 

 
11.5 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že ak pri poskytovaní plnenia podľa tejto zmluvy vznikne 

činnosťou zhotoviteľa a objednávateľa dielo spoluautorov a ak sa zmluvné strany nedohodnú 
výslovne inak, má sa za to, že objednávateľ je oprávnený disponovať  majetkovými autorskými 
právami k dielu spoluautorov tak, ako by bol ich výhradným disponentom a že zhotoviteľ udelil 
objednávateľovi súhlas k akejkoľvek zmene alebo inému zásahu do diela spoluautorov. V prípade 
vytvorenia diela spoluautorov podľa tohto bodu, nevzniknú zhotoviteľovi žiadne nové nároky na 
odmenu. 

 

Článok XII 

Ďalšie zmluvné dohody 

 
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, 

skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej 
zmluvnej strane dozvedia, ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné sa považujú za 
dôverné, nesmú byť zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej 
zmluvnej strany a nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo 
zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú 
dodržiavať bez časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy. 

 
12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu diela budú podklady pre realizáciu diela ako 

aj ostatné dokumenty, ktoré obdržal od objednávateľa uložené tak, aby boli prístupné iba 
oprávneným pracovníkom zhotoviteľa. 

 
12.3 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať podmienky tejto zmluvy, všeobecne záväzné právne predpisy, normy, 
interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol oboznámený a pokyny objednávateľa, 
zastúpeného oprávnenými osobami. 

 
12.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretím osobám v dôsledku 

porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O škodách bude zhotoviteľ 
objednávateľa neodkladne informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu resp. vykonať 
opatrenia k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie 
bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na preverenie okolností vzniku škody a jej výšky a 
uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody a jej uplatnením. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
vynaložiť maximálne úsilie a odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd a zníženie ich 
rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k povinnosti 
predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, 
opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a kontrolovať riadne plnenie svojich 
povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností 
zhotoviteľa dôjde k vzniku škody, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu 
objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu nahradiť. 

 
12.5 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon. 
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12.6 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v 

zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana 
od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre 
určenie lehoty je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia. 

 
12.7 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, 

alebo nevyužije v lehote podľa bodu 12.6 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od 
zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného 
zákonníka. 

 
12.8 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej 

strany druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty a náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy. 

 
12.9 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nesplnenie záväzku 

odovzdať dielo v dohodnutom zmluvnom termíne, neplnenie kvalitatívno-technických 
podmienok určených touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
neodstránenie objednávateľom reklamovaných vád diela v zmluvne určených lehotách. 

 

Článok XIII 

Oprávnené osoby 

 
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že osobami oprávnenými na účely komunikácie vo veciach týkajúcich 

sa zhotovenia diela alebo jeho časti a poskytnutia služieb podľa tejto zmluvy sú: 

 

a) za objednávateľa: 

i. meno a priezvisko, funkcia: 

ii. telefonický kontakt: 

iii. e-mail: 

b) za zhotoviteľa: 

i. meno a priezvisko, funkcia: 

ii. telefonický kontakt: 

iii. e-mail: 

 

13.2 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že v prípade, ak nastane zmena vyššie uvedených osôb, 

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si poskytnúť informácie o týchto osobách. Zmena 

oprávnených osôb uvedených v bode 13.1 zmluvy sa vykoná písomným oznámením o zmene 

oprávnenej osoby zaslaním druhej Zmluvnej strane. 
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Článok XIV 

Záverečné ustanovenia 

 
14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v deň 

nasledujúci po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky (ďalej len „CRZ“) v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám (s výnimkou uplatnenia ustanovenia 14.2 tejto zmluvy). Za 
povinné zverejnenie tejto zmluvy zodpovedá objednávateľ, ktorý formou emailu najneskôr do 2 
pracovných dní informuje zhotoviteľa o jej zverejnení v CRZ. Zmluvné strany súhlasia a nemajú 
žiadne výhrady so zverejnením zmluvy v celom jej rozsahu v CRZ. 

 
14.2 V prípade, ak zákazka, ohľadom ktorej sa uzatvára táto zmluva, bude predmetom kontroly 

zrealizovaného verejného obstarávania (štandardná ex post kontrola verejného obstarávania po 
podpise zmluvy o dielo v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a 
kontrole verejného obstarávania/obstarávania) vzhľadom na financovanie diela z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov EÚ sa zmluvné strany dohodli, že uzatvárajú túto zmluvu 
s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy (okrem povinnosti zverejnenia zmluvy o dielo 
v zmysle ustanovenia 14.1 tohto článku), ktorou je schválenie zákazky zo strany poskytovateľa – 
príslušného oprávneného orgánu, t. j. doručenie správy z ex post kontroly verejného 
obstarávania. Ak výsledok predmetnej ex post  kontroly nebude kladný alebo oprávnené orgány 
odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 6 mesiacov od 
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy 
odstúpiť. 

 

14.3 Ak v priebehu zmluvného vzťahu zmení zhotoviteľ názov/obchodné meno, prípadne dôjde k jeho 
rozdeleniu, zlúčeniu, splynutiu alebo úpadku, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne 
písomne informovať objednávateľa, spolu s uvedením, ako prechádzajú práva a záväzky z tejto 
zmluvy na jeho právneho nástupcu. Objednávateľ uzavrie s právnym nástupcom dodatok k tejto 
zmluve v zmysle príslušných ustanovení ZVO, ak k právnemu nástupníctvu nedochádza zo 
zákona. 

 
14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a Autorského zákona v platnom a účinnom znení a 
právnym poriadkom Slovenskej republiky. Rozhodným právom na účely prejednania a 
rozhodnutia sporov, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou, je právo 
Slovenskej republiky. 

 
14.5 V prípade vzniku sporu z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa zmluvné strany zaväzujú vyvinúť 

maximálne úsilie na vyriešenie takéhoto sporu primárne vzájomnou dohodou a zmierom a v 
prípade neúspechu sú na prejednanie a rozhodnutie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky. 

 
14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky, 

Príloha č. 2 – Podrobný rozpočet, 

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov. 

 
14.7 Táto Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho dve 

(2) pre objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa. 
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14.8 Prípadné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré sa v budúcnosti stanú neplatnými z dôvodu rozporu s 
platným právnym poriadkom, nezakladajú neplatnosť celej zmluvy; jej ďalšie ustanovenia 
ostávajú v platnosti. Dotknuté neplatné ustanovenia sa zmluvné strany zaväzujú upraviť tak, aby 
nová úprava bola čo najbližšie úprave pôvodnej a umožnil sa tak dosiahnuť účel tejto zmluvy. 

 
14.9 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je im známy, predstavuje ich vlastnú 

slobodnú a vážnu vôľu, je vyhotovený v správnej forme, a že tomuto obsahu aj právnym 
dôsledkom porozumeli a súhlasia s nimi, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

 

 Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 

 V Bratislave, dňa 29.11.2022 V Bratislave, dňa 02.12.2022 

 

 

 

 

 v. r. v. r.  

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

 Pavol Hudák, MSc Ing. Andrej Žucha 

 predseda konateľ 

   


