
Zmluva o poskytovaní služieb 

č. CPS-2019/000026-004 

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

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

 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 
 

 

Objednávateľ:     Ministerstvo vnútra SR 

     Sídlo:       Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Zastúpený:  Ing. Ondrej Varačka, generálny tajomník služobného úradu  

MV SR na základe plnej moci č. KM-OPS4-2018/001604-117 zo 

dňa 30.04.2018  

IČO:        00 151 866 

DIČ:        2020571520 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

IBAN:       SK78 8180 0000 0070 0018 0023 

  

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ: Centrum polygrafických služieb 

  príspevková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 

Registrácia: Zriaďovateľská listina č. p.: SE-OO-2013/001708-002 

Sídlo:       Sklabinská 1, 830 05 Bratislava 35 

Zastúpený:      JUDr. Laura Sobotovičová,  

 riaditeľka Centra polygrafických služieb 

Osoba oprávnená na 

rokovanie v technických  

veciach: David Nemlaha 

IČO:  42272360 

 IČ DPH: SK2023821206        

Bankové spojenie   Štátna pokladnica 

IBAN:       SK3481800000007000478217 

 

 (ďalej len „dodávateľ“) 

 (ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ môže vykonávať úlohy vo verejnom záujme 

s využívaním vlastných zdrojov bez toho, aby sa obracal na subjekty mimo svojich 

vlastných organizačných zložiek a môže ich vykonávať v spolupráci s iným verejným 

obstarávateľom. / Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora C-480/06 bod 45, C-324/07 bod 

49, C-295/05 bod 65 /. 

2. Objednávateľ je zakladateľom dodávateľa, ktorého predmetom činnosti je zabezpečovať 

špecializované polygrafické služby vrátane tlače cenín a iných tlačovín s ochrannými 

prvkami, knihárske a dokončovacie spracovanie a distribúciu polygrafických výrobkov 

podľa požiadaviek objednávateľa. 

3. Dodávateľ bude vykonávať pre objednávateľa úlohy podľa svojho predmetu činnosti. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že pri plnení tejto zmluvy budú vychádzať zo zásady 

vzájomnosti a dlhodobej spolupráce. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje, že v rámci svojho predmetu činnosti bude objednávateľovi účtovať 

za služby podľa článku II. tejto zmluvy ceny na úrovni nákladovej ceny dodávateľa podľa 

vopred stanovených podmienok. 

5. Na túto zmluvu sa vzťahuje výnimka z verejného obstarávania podľa § 1 ods. 4 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa v časovom 

období od nadobudnutia účinnosti Zmluvy podľa článku XII. ods. 1 Zmluvy tlač, dodanie 

a odovzdanie jednotlivých druhov predmetu činnosti dodávateľa (ďalej len „tlačoviny“) 

vymedzené v objednávkach objednávateľa, v zmysle nariadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 17/2014 o tlačovinách, (ďalej len „služby“ alebo „predmet 

zmluvy“) a záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi za poskytnuté služby dohodnutú 

cenu v súlade s článkom IV. tejto zmluvy.  

2. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť tlač a dodanie tlačovín špecifikovaných v záväznej 

objednávke objednávateľa riadne, včas a v požadovanom množstve, v rozsahu a kvalite 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, v termíne určenom v Katalógu 

gestorovaných tlačovín, ktorý je zverejnený na portály sekcie ekonomiky Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky a slúži výhradne pre potreby objednávateľa. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje včas informovať objednávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytnú 

v priebehu realizácie záväznej objednávky. 

 

Článok III. 

Čas, miesto a spôsob plnenia predmetu zmluvy a náležitosti objednávky 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Predmet Zmluvy a jeho odovzdanie na základe 

sumárnych polročných objednávok /ďalej len „objednávka“/, ktoré v plnom rozsahu 

zodpovedajú  požiadavkám na zabezpečenie úloh v kalendárnom roku objednávateľa. 

2. Objednávateľ predloží dodávateľovi zoznam požadovaného plnenia jednotlivých druhov 

tlačovín a presného množstva jednotlivých druhov tlačovín /ďalej len „zoznam“/ podľa 

odseku 1. tohto článku nezáväznou formou, prostredníctvom e-mailovej správy, ktorý bude 

potrebovať zabezpečiť v rozsahu : 

a) číslo KZM – IIS SAP, 

b) číslo T MV SR, 
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c) aktualizácia, 

d) názov tlačoviny, 

e) druh tlačoviny, 

f) počet kusov tlačoviny. 

a to v nasledovných termínoch: 

 najneskôr do 25.01. kalendárneho roka na plnenie na prvý polrok kalendárneho roka, 

 najneskôr do  25.06. kalendárneho roka  na plnenie na druhý polrok kalendárneho roka. 

Doplnenie zoznamu na tlač požadovaných tlačovín sa povoľuje predložiť dodávateľovi vo 

výnimočných situáciách z dôvodu zabezpečenia urgentných potrieb objednávateľa aj 

v inom termíne, ako je uvedené vyššie v tomto článku. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje, že do piatich pracovných dní od doručenia zoznamu, vypracuje 

záväznú cenovú kalkuláciu na všetky požadované druhy a množstvo tlačovín 

a prostredníctvom e-mailovej správy ju zašle komoditnému manažérovi, ktorý následne 

vystaví záväznú objednávku cez SAP. Záväzná objednávka musí byť totožná z doručeným 

zoznamom.  

4. Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa poskytovať služby na základe záväzných 

písomných objednávok, ktoré obsahujú najmä: 

a) odvolanie sa na túto zmluvu,  

b) číslo KZM – IIS SAP, 

c) číslo T MV SR, 

d) aktualizácia, 

e) názov tlačoviny, 

f) druh tlačoviny, 

g) počet kusov tlačoviny.  

5. Dodávateľ potvrdí prijatie záväznej objednávky tlačovín bez zbytočného odkladu formou 

e-mailovej správy komoditnému manažérovi.  

6. Spôsob odovzdania tlačovín je upravené v článku 4. nariadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej  republiky č. 17/2014 o tlačovinách . 

7. Objednávateľ nie je povinný prevziať tlačoviny, ak nie sú zhotovené a odovzdané v súlade 

so zmluvou a objednávkou objednávateľa, t. j. nie sú dodané riadne.   

 

Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za poskytnuté služby je dohodnutá zmluvnými stranami v súlade so zákonom 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.  

2. Cena je stanovená na 2.000.000 Eur / slovom: dva milióny eur s DPH. 

3. Cenu za poskytnutie služby zabezpečovanej subdodávateľským spôsobom dodávateľ 

započíta do ceny objednávateľovi bez prirážky.  Teda celková cena bude súčtom nákladov 

subdodávateľa a dodávateľa. 

4. V prípade, ak bude predmet Zmluvy poskytnutý prostredníctvom subdodávateľa, tento je 

povinný predložiť faktúru s podrobným rozúčtovaním ceny a s uvedením jeho 

identifikačných údajov. 

5. Cena podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy zahŕňa taktiež všetky prípadné náklady dodávateľa 

súvisiace so získaním osobitných práv, resp. licencií ak sú pre zhotovenie tlačovín potrebné. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu služieb podľa tohto článku zmluvy dodávateľ vyúčtuje 

objednávateľovi na základe  faktúry. Splatnosť faktúry je tridsať /30/ dní odo dňa jej 

doručenia do sídla objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje vystavovať ku každej písomnej 

a záväznej objednávke faktúru osobitne, pričom vystavovanie súhrnných faktúr sa 

nepripúšťa. 
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7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 74 ods. 1 zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo 

neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou 

dodávateľovi na prepracovanie. Opravenej alebo novej faktúre plynie nová tridsať /30/ 

dňová lehota splatnosti od jej doručenia do sídla objednávateľa. 

8. Úhrada faktúry sa realizuje bezhotovostne prevodom na bankový účet dodávateľa, ktorý je 

uvedený v záhlaví Zmluvy.  

9. Dodávateľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané a poskytnuté služby. 

10. V prípade zmeny zákonnej sadzby DPH sa cena za poskytnutie služieb mení v rozsahu 

zmeny zákonnej sadzby DPH. 

11. Cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu 

objednávateľa. 
 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Práva a povinnosti objednávateľa:  

a) Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení 

Predmetu Zmluvy, najmä poskytnúť dodávateľovi na požiadanie všetky podklady, ktoré 

sú podľa dodávateľa nevyhnutné pri plnení Predmetu Zmluvy. Objednávateľ zodpovedá 

za správnosť a úplnosť ním poskytnutých podkladov. 

b) Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Predmetu Zmluvy upresňovať svoje 

požiadavky na službu a na jeho kritéria. 

c) Objednávateľ má právo informovať sa o priebežnom stave plnenia Predmetu Zmluvy, 

resp. reklamovať to, čo nie je v súlade s touto Zmluvou. 

d) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za riadne dodané tlačoviny dohodnutú 

cenu v súlade s podmienkami Zmluvy. 

2. Práva a povinnosti dodávateľa:  

a) Dodávateľ je povinný splniť Predmet Zmluvy riadne a včas. Služba je poskytnutá riadne, 

ak spĺňa všetky požiadavky podľa pokynov objednávateľa a zodpovedá Predmetu 

Zmluvy. Služba musí byť poskytnutá v kvalite stanovenej objednávateľom, s odbornou 

starostlivosťou, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a bez závad, ktoré 

by mohli mať za následok vznik  škody alebo inej ujmy na strane objednávateľa. 

Dodávateľ je povinný poskytnúť službu v dohodnutej lehote. 

b) Dodávateľ je povinný včas písomne oznámiť objednávateľovi, akú súčinnosť, podklady, 

informácie a podobne bude potrebovať od objednávateľa. Zároveň je povinný ho 

upozorniť na nevhodné požiadavky  počas poskytovania služby. S poskytnutými  

podkladmi je dodávateľ oprávnený nakladať výlučne na účely plnenia Predmetu Zmluvy 

podľa Zmluvy; nesmie ich sprístupniť tretím osobám, a to ani po zániku / zrušení 

Zmluvy. 

c) v prípade, že dodávateľovi vznikne povinnosť na zápis do registra partnerov verejného 

sektora po podpise Zmluvy, je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi 

bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od kedy sa o tejto povinnosti dozvedel. 

d) Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať objednávateľa o každom 

prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasne a riadne 

vykonania služby. 

e) V prípade, že dodávateľ poskytne službu Zmluvy subdodávateľmi, je povinný na 

požiadanie objednávateľa predložiť  mu všetky Zmluvy uzatvorené so subdodávateľmi 

týkajúce sa predmetu Zmluvy, 

f) V prípade, ak budú tlačoviny dodané s vadami, dodávateľ sa zaväzuje tieto vady 

odstrániť do 30 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie zo strany objednávateľa. 



5 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú navzájom informovať o všetkých otázkach, ktoré 

súvisia s plnením Predmetu Zmluvy. 

4. Riadne dodané tlačoviny je objednávateľ povinný prevziať. Oprávnená osoba 

objednávateľa potvrdí prevzatie podpísaním preberacieho protokolu. Preberací protokol 

vypracuje dodávateľ. Zodpovednosť dodávateľa za poskytnutý Predmet Zmluvy podľa 

príslušných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov nie je jej 

prevzatím dotknutá. 

5. Dodávateľ sa vzhľadom k charakteru niektorých špecifických tlačív zaväzuje zabezpečiť 

primerané utajenie a ochranu všetkých ochranných prvkov tlačoviny a všetky jeho súčasti 

v celom procese zhotovenia a odovzdania tlačovín, t. j. od momentu jeho zadania do tlače až 

do momentu odovzdania tlačovín v bezpečnostnom  balení, vrátane zabezpečenia ochrany 

ochranných prvkov, resp. vlastnosti špeciálneho papiera potrebného na tlač, použitých 

farieb a hologramu. 

 

Článok VI. 

Vlastnícke práva k tlačivám a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na nich 

 

1. Tlačivá sa stávajú vlastníctvom objednávateľa jeho protokolárnym prevzatím podľa čl. III. 

Zmluvy. V rovnakom okamihu, ako prechádza na objednávateľa vlastnícke právo 

k tlačovinám, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na ňom. 

2. V prípade, ak niektorý z výsledkov činnosti dodávateľa, vzniknutý počas procesu 

zhotovenia tlačovín, bude predmetom ochrany duševného vlastníctva, dodávateľ v súlade s 

§ 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov udeľuje 

bezodplatne objednávateľovi vo vzťahu k tomuto výsledku činnosti licenciu bez vecného, 

časového a teritoriálneho obmedzenia, resp. iné právo v zmysle osobitných predpisov 

potrebné na použitie výsledkov činnosti. 

3. Udelením výhradnej licencie stráca dodávateľ právo udeliť tretej osobe licenciu na spôsob 

použitia diela udelený výhradnou licenciou objednávateľovi, a je povinný sám sa zdržať 

použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu. 

 

Článok VII. 

Subdodávateľ, zmena subdodávateľa 

 

1. V prípade, že dodávateľ poskytne službu počas jej trvania subdodávateľmi, prílohou č. 1 

Zmluvy je zoznam subdodávateľov dodávateľa. V prípade, že ak bude mať počas plnenia 

Zmluvy dodávateľ záujem uzavrieť Zmluvu so subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na 

realizácii Predmetu Zmluvy, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1, písm. e/ zákona o verejnom obstarávaní, t. j. musí preukázať, že je oprávnený 

poskytovať službu, zodpovedajúcu Predmetu Zmluvy, ak to nepreukáže, objednávateľ 

odstúpi od Zmluvy, 

b) v prípade, ak sú splnené podmienky podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z., subdodávateľ má 

povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto 

povinnosti alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora bude mať 

za následok odstúpenie od Zmluvy podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, 

c) každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť Predmetu Zmluvy 

v rovnakej kvalite ako dodávateľ. Identifikáciu subdodávateľa spolu s čestným 

vyhlásením dodávateľa, že tento subdodávateľ spĺňa podmienky v zmysle ods. 1, písm. 

a/ tohto článku, musí dodávateľ predložiť objednávateľovi najneskôr tri pracovné dni 

pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na 

realizácii plnenia Predmetu Zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky 

uvedené v odseku 1, písm. a/ tohto článku Zmluvy.  
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Článok VIII. 

Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade, že dodávateľ je v omeškaní s plnením termínu uskutočnenia tlače a ich 

odovzdania objednávateľovi v lehote/lehotách uvedených v písomných objednávkach, je 
objednávateľ oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,05 % z fakturovanej ceny neposkytnutej služby, a to  za každý aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s plnením povinnosti uhradiť doručené faktúry po 

lehote jej splatnosti, je dodávateľ oprávnený požadovať úroky z omeškania v zákonom 

stanovej výške. 

3. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podľa ods. 1 tohto článku zmluvy zaniká v prípade 

stavu, ktorý vznikol mimo moci a vôle neplniacej strany / vyššia moc /. Za okolnosti vyššej 

moci sa pre účely tejto zmluvy považujú okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej 

strany a bránia jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 

povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase 

vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napr. vojny, živelné katastrofy, štrajky. Za vyššiu 

moc sa však nepovažujú napr. výpadky vo výrobe, nesplnenie alebo oneskorenie dodávok 

od subdodávateľov alebo nezískanie úradných povolení. 

4. Ustanovenia o náhrade škody pre škodu spôsobenú prípadom, na ktorý sa vzťahuje zmluvná 

pokuta týmto nie sú dotknuté. 

5. Ak vznikne objednávateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona č. 

315/2016 Z. z. má nárok na jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny plnenia.  

6. Zmluvné pokuty sú splatné tridsiatym /30./ dňom odo dňa, kedy malo dôjsť k nesplneniu 

povinnosti, na porušenie ktorej sa vzťahuje zmluvná pokuta. Ustanovenia článku IV. sa pre 

fakturáciu zmluvnej pokuty použijú primerane.  

 

Článok IX. 

Trvanie a zánik zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu štyroch /4/ rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

2. Túto zmluvu je možné skončiť: 

a) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomným odstúpením od Zmluvy, 

c) písomnou výpoveďou.  

3. Dohoda podľa ods. 2 písm. a/ tohto článku Zmluvy musí byť uzatvorená písomne, 

podpísaná oboma zmluvnými stranami a musí obsahovať dohovor o vzájomnom vyrovnaní 

nevysporiadaných majetkovoprávnych vzťahov vzniknutých v súvislosti so Zmluvou, inak 

je neplatná. 

4. Každá zo zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia 

povinnosti druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie je účinné doručením písomného 

oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany. 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 Zmluvy sa Zmluva neruší od počiatku, ale až 

odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

5. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia 

zmluvných povinností dodávateľom, pričom za podstatné porušenie Zmluvy dodávateľom 

sa považuje najmä: 

a) dodávateľ porušil svoje zmluvné povinnosti uvedené v Zmluve, t. j. neposkytol 

požadovaný Predmet Zmluvy alebo jeho časti v termínoch uvedených v Katalógu 

gestorovaných tlačovín a je v omeškaní najmenej 30 dní, 

b) dodávateľ neodstránil vady podľa článku V. ods. 2 písm. f) Zmluvy, 

6. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy aj v zmysle § 19 zákona 
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o verejnom obstarávaní. 

7. Dodávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia 

zmluvných povinností objednávateľom, pričom za podstatné porušenie Zmluvy 

objednávateľom sa považuje, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 

šesťdesiat (60) dní po lehote jej splatnosti.   

8. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať túto zmluvu aj bez uvedenia dôvodu 

s výpovednou lehotou šesť mesiacov. Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúcim dňom 

po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

Článok X. 

Doručovanie a komunikácia zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie 

potrebné pre realizáciu a riadne plnenie Zmluvy. 

2. Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom 

štatutárnych orgánov zmluvných strán, prípadne nimi poverených alebo splnomocnených 

osôb alebo  prostredníctvom osôb oprávnených  pre vecné a obchodné rokovanie. Každá 

zmluvná strana je oprávnená zmeniť osobu oprávnenú pre vecné a obchodné rokovania, bez 

súhlasu druhej zmluvnej strany. Meno, funkciu, telefónne číslo, e-mailovú adresu je táto 

zmluvná strana povinná písomné oznámiť bezodkladne druhej zmluvnej strane. 

3. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa realizácie Zmluvy musia byť 

vykonané v písomnej podobe a druhej strane doručené buď osobne alebo doporučeným 

listom, či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví 

Zmluvy, ak nie je ustanovené alebo zmluvnými stranami dohodnuté inak. Písomnú formu 

považujú zmluvné strany za zachovanú aj v prípade elektronickej komunikácie / e-mail/, to 

neplatí pre komunikáciu týkajúcu sa odstúpenia od Zmluvy a výpovede Zmluvy. 

4. V prípade pochybností ohľadom času doručenia sa oznámenie považuje za doručené tretím 

dňom po jeho preukázateľnom odoslaní, v prípade odoslania doručeného osobne dňom 

osobného doručenia. Podanie urobené elektronickou cestou, ak sa podľa Zmluvy pripúšťa, 

sa považuje za doručené momentom jeho odoslania na adresu určenú druhou stranou. 

5. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. 

6. Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná, sa považuje takisto aj 

deň: 

a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať, 

b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo: 

c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, ktorá podľa poštového 

poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.  

 

Článok XI. 

Dôverné informácie, ochrana osobných údajov 

 

1. Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany pre splnenie Predmetu Zmluvy navzájom 

poskytli pred uzavretím Zmluvy a po uzavretí Zmluvy sa považujú za dôverné. Tieto 

informácie môžu zmluvné strany poskytnúť tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom 

súhlase druhej zmluvnej strany. Uvedené informácie sa zaväzujú chrániť ako vlastné, 

využívať ich len v súvislosti s plnením Predmetu Zmluvy, nezneužívať a nesprístupniť ich 

tretím osobám. 

2. Tento záväzok mlčanlivosti platí bez časového obmedzenia. 

3. Povinnosť zmluvných strán sprístupniť a /alebo zverejniť informácie najmä, ale nielen 

podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácii/ v znení neskorších predpisov 
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nie je týmto článkom Zmluvy dotknutá. 

4. Zmluvné strany zodpovedajú za akékoľvek straty a škody, ktoré vzniknú porušením 

povinnosti uvedených v tomto článku Zmluvy. 

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim  po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie 

Úrad vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode 

informácií/ v znení neskorších predpisov. 

2. Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti iba na niektoré ustanovenie Zmluvy, je neplatným iba toto 

ustanovenie, pokiaľ z jeho povahy alebo obsahu, alebo z okolností, za ktorých bolo 

dohodnuté, nevyplýva, že ho nemožno oddeliť od ostatného obsahu Zmluvy.  

3. Zmluvu možno meniť iba formou písomného a očíslovaného dodatku po dohode zmluvných 

strán, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

4. Právne vzťahy zvlášť touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území 

Slovenskej republiky. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, každá zo 

zmluvných strán obdrží dva (2) rovnopisy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, 

ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im 

bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za 

škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez 

omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez 

akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku, a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

podpisujú.  

 

 

V Bratislave dňa: V Bratislave dňa: 
 
za objednávateľa: za dodávateľa: 
 
  
 
 
   
            
 Ing. Ondrej Varačka JUDr. Laura Sobotovičová 
  generálny tajomník služobného úradu riaditeľka 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Centra polygrafických služieb 
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                                                                                                                             Príloha č. 1 
 
 

Zoznam subdodávateľov 
 
por. číslo                                                Názov subdodávateľa 

 
      1. Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava 35 

      2. Subdodávateľ na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
       
               
 
 


