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Zmluva o poskytnutí služieb č. 882/2019 

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

neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) 

 

(ďalej len „zmluva“) 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

Názov:    Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky  

pre investície a informatizáciu  

Sídlo:     Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika  

Zastúpený: Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu, v zastúpení: Mgr. Ján Hrubý, generálny 

tajomník služobného úradu, na základe plnej moci zo dňa 5.6.2019  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    

IČO:    50 349 287 

DIČ:    2120287004 

IČ DPH:   nie je platiteľom DPH  

(ďalej aj ako „objednávateľ“) 

 

a 

         

Obchodné meno:  EUROCONTROL s. r. o.  

Sídlo:   Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom     

Štatutárny orgán:  Mgr. Monika Jurkovičová, MBA – konateľ a výkonný riaditeľ          

IČO:    35 742 402 

DIČ:    2020252168  

Zápis:    Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,  

Oddiel: Sro, Vložka č.: 11227/S 

Bank. spoj.:  VÚB a. s., Žiar nad Hronom 

Číslo účtu:   

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“, alebo jednotlivo „zmluvná strana“) 

 

 

Preambula 

 

 

Táto zmluva sa uzatvára s poskytovateľom ako s úspešným uchádzačom verejného obstarávania podľa § 117 

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

predpisov (ďalej len „ZoVO“) na predmet zákazky „Poskytovanie konzultačných a školiacich služieb v oblasti 

implementácie systému manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek normy STN EN ISO 37001: 2019 v 

organizácii Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v rámci národného 

projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.“  
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Článok I  

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, a to záväzok poskytovateľa 

poskytnúť objednávateľovi služby, v súvislosti s realizáciou projektu „Poskytovanie konzultačných 

a školiacich služieb v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii“, ktorého cieľom je 

implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade 

podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, ktorých rozsah a bližšia 

špecifikácia je uvedená v článku II zmluvy (ďalej aj ako „služby“) a záväzok objednávateľa za 

riadne a včas poskytnuté služby zaplatiť poskytovateľovi cenu podľa článku III tejto zmluvy. 

 

Článok II 

Čas, miesto a spôsob plnenia 

1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi služby riadne a včas. Služby sú poskytnuté 

riadne, ak spĺňajú všetky požiadavky podľa tejto zmluvy a pokynov objednávateľa a zodpovedajú 

účelu sledovaného touto zmluvou.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa služby po dobu 12 mesiacov odo dňa 

účinnosti tejto zmluvy, v maximálnom rozsahu 360 hodín, ktoré sa členia na: 

a) realizácia školení v rozsahu max. 64 hodín,  

b) realizácia konzultácií v rozsahu max. 296 hodín, pričom minimálne 10 – 16 hodín konzultácií v 

kalendárnom mesiaci z celkového počtu hodín konzultácií sa uskutoční formou fyzickej účasti 

priamo v sídle objednávateľa podľa odseku 4 tohto článku. 

 

3. Poskytovateľ vyhlasuje, že je subjektom odborne spôsobilým na realizáciu predmetu plnenia podľa 

tejto zmluvy. Na plnení predmetu podľa tejto zmluvy sa budú podieľať: 

Poskytovateľ: 

Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Monika Jurkovičová, MBA – konateľ a výkonný riaditeľ     

Zástupca zodpovedného riešiteľa: Ing. Adriana Zelená 

Riešitelia:    Ing. Adriana Zelená, Mgr. Tomáš Jacko. 

Za stranu objednávateľa je kontaktnou osobou projektový manažér: JUDr. Lujza Paveleková, 

lujza.pavelekova@vicepremier.gov.sk. Do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy bude 

poskytovateľovi oznámené meno a priezvisko, kontakt na manažéra kvality proti korupcii.  

V rámci implementácie manažéra kvality proti korupcii systému manažérstva proti korupcii podľa 

normy STN EN ISO 37001:2019 je kontaktnou osobou manažér kvality proti korupcii, ktorý 

zastupuje objednávateľa. 

 

4. Miestom poskytovania služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, je sídlo objednávateľa, a to sídla 

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, 811 05  Bratislava, 

Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava (DataCentrum). Miestom 

poskytovania služieb môže byť aj iné miesto ako sídlo objednávateľa, ale to len výlučne po 

predchádzajúcom súhlase objednávateľa.  

5. V prípade plnenia predmetu tejto zmluvy v priestoroch objednávateľa je poskytovateľ povinný v 

plnom rozsahu rešpektovať a riadiť sa vnútornými predpismi objednávateľa upravujúcimi vstup a 

pohyb osôb a vjazd a parkovanie motorových vozidiel v objektoch objednávateľa.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že služby sú považované za riadne a včas poskytnuté v momente 

písomného odsúhlasenia objednávateľom na základe preberacieho protokolu. Preberací protokol 

bude vyhotovovaný mesačne, a to vždy k 20. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca za 

predchádzajúci kalendárny mesiac, počas ktorého boli služby poskytované.  

mailto:lujza.pavelekova@vicepremier.gov.sk
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7. Objednávateľ nie je povinný podpísať preberací protokol, ak služby neboli poskytnuté riadne alebo 

včas. V takom prípade predloží objednávateľ do 5 (piatich) pracovných dní od predloženia 

preberacieho protokolu na podpísanie poskytovateľovi písomné pripomienky k poskytnutiu služieb. 

Ak poskytovateľ považuje niektorú pripomienku objednávateľa za neopodstatnenú, je povinný 

bezodkladne túto neopodstatnenosť písomne zdôvodniť. Pripomienkou objednávateľa sa rozumie 

pripomienka k vecnej (kvalitatívnej) stránke poskytnutia služieb. Ak objednávateľ nepredloží 

pripomienky v lehote na predloženie pripomienok podľa tohto odseku, považujú sa služby za 

poskytnuté riadne a včas dňom písomného schválenia preberacieho protokolu. Toto ustanovenie 

platí obdobne aj pre opätovne predložené pripomienky objednávateľom. Poskytovateľ je povinný 

zjednať nápravu v poskytovaní služieb bez zbytočného odkladu podľa pripomienok objednávateľa. 

 

Článok III 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 

15.120,00 EUR bez DPH (slovom: pätnásťtisíc stodvadsať eur a nula centov), vo výške 18.144,00 

EUR s DPH (slovom: osemnásťtisíc stoštyridsaťštyri eur a nula centov)  (ďalej len „celková 

zmluvná cena“) v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková zmluvná 

cena zahŕňa všetky nevyhnutné a účelne vynaložené náklady vzniknuté pri poskytovaní služieb 

podľa podmienok tejto zmluvy a platných právnych predpisov. 

 

2. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ poskytovateľ v momente uzavretia zmluvy nebol osobou 

registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v ods. 1 tohto 

článku zmluvy navyše účtovať DPH a cena je v takom prípade považovaná za cenu konečnú 

vrátane DPH. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že platba za zrealizované služby sa uskutoční mesačne bezhotovostným 

prevodom na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy bez preddavku, a to na základe 

daňového dokladu – faktúry vystavenej poskytovateľom . Poskytovateľ vystaví faktúru najneskôr 

do 15 dní od odsúhlasenia preberacieho protokolu Objednávateľom. Doba splatnosti jednotlivých 

faktúr je 30 dní odo dňa ich riadneho doručenia objednávateľovi. Z faktúry musí byť zrejmé 

rozdelenie služby (školenie alebo konzultácie), jej rozsah a v akej sume. 

Povinnou súčasťou faktúry je:  

a)označenie zmluvy (názov, dátum uzatvorenia a číslo zmluvy),  

b) deň splatnosti faktúry,   

c) označenie banky a čísla účtu, na ktorý má objednávateľ plniť, 

d) príloha – podpísaný preberací protokol. 

  

Počet hodín  
cena za 1 hodinu 

 bez DPH  

cena za  

 počet hodín  

bez DPH  

 

školenia  64 42 € 2688 € 

konzultácie 296 42 € 12 432 € 

Cena celkom bez 

DPH 
/ / 

15 120 € 

Cena celkom s DPH / / 18 144 € 
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4. Za deň splnenia peňažného záväzku objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú sumu sa 

považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa na účet poskytovateľa. 

5. Jednotlivé faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak vystavená faktúra neobsahuje náležitosti daňového 

dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju 

vráti poskytovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť 

dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi. 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade so 

záujmami objednávateľa, ktoré pozná alebo musí poznať pri vynaložení odbornej starostlivosti.  

2. Poskytovateľ je ďalej povinný poskytovať služby v nasledujúcej forme:  

 i)  vypracovanie vstupnej analýzy súčasného stavu plnenia požiadaviek normy STN ISO 

37001: 2017 do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa v rozsahu max. 30 

hodín, 

ii) konzultácie, školenia, stanoviská k systému manažérstva proti korupcii v organizácii podľa 

jej špecializácie a poskytovaných služieb, 

iii) poskytovanie súčinnosti pri analýze a tvorbe procesov a ich vzájomných väzieb, 

iv) vyškolenie určených zamestnancov v oblasti implementácie systému manažérstva proti 

korupcii podľa normy STN  ISO 37001: 2019 (v rozsahu 48 hodín), 

v) vyškolenie interných audítorov podľa požiadaviek normy STN EN ISO 19011:2019 (v 

rozsahu 16 hodín),  

vi) spolupráca na tvorbe a riadení internej a externej dokumentácie, podpora pri vykonávaní 

preskúmania manažmentom, 

vii) zabezpečenie integrity už zavedených alebo zavádzaných systémov manažérstva v 

organizáciách so systémom manažérstva proti korupcii, 

viii) účasť na rokovaniach pracovného tímu určeného objednávateľom, 

ix) participácia pri realizácii interných auditov systému manažérstva proti korupcii, pri 

nápravnej činnosti prípadných nezhôd, nedostatkov a odporúčaní z certifikačného auditu, 

x) predaudit systému manažérstva proti korupcii vykonaný vedúcim audítorom s praxou 

audítora pred vykonávaním certifikačného auditu. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom 

zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne plnenie zmluvy. 

4. V prípade, že nezávislý audítor počas certifikačného auditu systému manažérstva proti korupcii po 

skončení implementácie systému manažérstva proti korupcii zistí nezhody, poskytovateľ sa 

zaväzuje bezplatne, bez zbytočných prieťahov zistené nezhody v súčinnosti s objednávateľom 

odstrániť. 

5. V prípade, ak z obsahu niektorej zo správ, dokumentácie či iných materiálov odovzdaných 

objednávateľovi (ďalej aj ako „výstup“) v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy vyplynie, že 

výsledok plnenia poskytovateľa spĺňa znaky autorského diela v zmysle ustanovení zákona č. 

185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, udeľuje poskytovateľ 

objednávateľovi bezodplatné, časovo a teritoriálne neobmedzené, neprevoditeľné a výhradné 

právo (licenciu) užívať výstup v rozsahu potrebnom pre realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy, a to 

na všetky známe spôsoby použitia, ako výhradnú licenciu, v neobmedzenom územnom rozsahu, v 

neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom časovom rozsahu, pričom odmena za udelenie 

licencie je zahrnutá v celkovej zmluvnej cene.  
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6. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

postúpiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i 

spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, 

ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej 

strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné 

škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná 

strana. Takéto oznámenie sa nepovažuje za zmenu zmluvy a nevyžaduje si jej prijatie postupom 

podľa článku VII ods. 3 tejto zmluvy, s výnimkou zmeny bankového spojenia alebo čísla účtu. 

8. V prípade rozhodnutia poskytovateľa o zlúčení, splynutí, rozdelení, predaji podniku alebo jeho 

časti, podania návrhu na začatie konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania alebo 

vstupu do likvidácie, je poskytovateľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi tieto skutočnosti, 

a to do 5 kalendárnych dní odo dňa kedy takáto skutočnosť nastala, inak zodpovedá za všetky 

škody z toho vyplývajúce a objednávateľovi vzniká právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. 

9. Ak kedykoľvek v priebehu plnenia tejto zmluvy bude potrebné, aby poskytovateľ mal k dispozícii 

osobné údaje spracúvané objednávateľom, zmluvné strany sa zaväzujú úpravu práv a povinností 

súvisiacich so spracúvaním osobných údajov upraviť osobitnou dohodou zmluvných strán tak, aby 

spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. 

10. Poskytovateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude spolufinancovaný z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov, z Európskeho sociálneho fondu v rámci národného projektu 

„Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ Úradu pre 

normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, a bude  predmetom administratívnej kontroly 

procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo 

Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. 

11. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami, a 

to kedykoľvek počas trvania príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku na účel 

financovania predmetu plnenia, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v 

zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, 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 príslušnej zmluvy 

o nenávratnom finančnom príspevku a príloh k nej vrátane Všeobecných zmluvných podmienok 

pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. 

12. Osobami oprávnenými na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a právnymi aktmi EÚ. 

13. Poskytovateľ sa zaväzuje uchovávať všetku dokumentáciu v origináli po dobu desiatich (10) 

rokov od schválenia Následnej monitorovacej správy alebo aj po tejto lehote, ak nedošlo k 

vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom, z dôvodu výkonu 

kontroly/auditu aj po uplynutí desaťročnej lehoty na archiváciu. 
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Článok V 

Záväzok mlčanlivosti 

1. Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany na splnenie predmetu zmluvy navzájom poskytli pri 

uzavretí zmluvy a po uzavretí zmluvy, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej 

osobe môže zmluvná strana len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. 

Uvedené informácie sa zaväzuje chrániť ako vlastné, využívať ich len v súvislosti s plnením 

predmetu zmluvy, nezneužívať a nesprístupniť ich tretím osobám. 

2. Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu. 

3. Povinnosť objednávateľa sprístupniť informácie podľa príslušných právnych predpisov 

Slovenskej republiky nie je týmto ustanovením dotknutá. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 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. 

 

Článok VI 

Sankcie a ukončenie zmluvy 

1. V prípade omeškania poskytovateľa s poskytovaním služieb má objednávateľ nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k 

omeškaniu poskytovateľa s poskytovaním služieb z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná 

pohroma, vojnový konflikt, štrajk), objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči poskytovateľovi 

za dobu trvania pôsobenia vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu ani v prípade, ak 

sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania objednávateľa (§ 370 Obchodného zákonníka). 

2. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má poskytovateľ nárok na úrok 

z omeškania vo výške podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Nariadenia vlády 

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

neskorších predpisov. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je poskytovateľ v omeškaní s plnením si 

ktorejkoľvek zo svojich povinností podľa tejto zmluvy aj po poskytnutí dodatočnej primeranej 

lehoty a omeškanie nie je spôsobené konaním objednávateľa. 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, bez poskytnutia dodatočnej lehoty, ak konanie 

poskytovateľa bude preukázateľne v rozpore s pokynmi objednávateľa a účelom sledovaným 

touto zmluvou a rovnako aj v prípade, ak poskytovateľ svojím konaním poškodzuje dobré meno 

objednávateľa pred tretími osobami. 

5. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s poskytovateľom v 

prípade: 

a) keď ešte nedošlo k jej plneniu a výsledky kontroly Riadiaceho orgánu neumožňujú 

financovanie výdavkov, ktoré by vznikli z plnenia tejto zmluvy,   

b) ak nastane niektorá z okolností podľa § 19 ZoVO. 

6. Právo na plnenie a odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku nevznikne, ak povinná strana 

preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené prípadom vyššej moci. 

7. Zmluvné pokuty sú splatné do 30 (tridsať) dní odo dňa ich uplatnenia oprávnenou zmluvnou 

stranou. 

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

pokuta, týmto nie sú dotknuté. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom rozsahu popri 

nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

9. Zmluvu možno ukončiť písomnou výpoveďou, aj bez uvedenia dôvodu, s 15 (pätnásť) dňovou 

výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola 
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doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane. 

10. Zmluvu je možné ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán. 

11. Ak táto zmluva neustanovuje inak, komunikácia súvisiaca s touto zmluvou sa uskutočňuje e-

mailom alebo telefonicky. Písomnosti, ktoré sa týkajú porušenia zmluvnej povinnosti 

ktorejkoľvek zmluvnej strany, platnosti a účinnosti zmluvy, zmena alebo skončenia zmluvy sa 

doručujú poštou na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ak nedošlo k jej 

zmene v súlade s týmto odsekom, a to doporučene alebo do vlastných rúk, osobne proti podpisu 

alebo elektronicky do elektronickej schránky zmluvnej strany v zmysle ustanovení zákona č. 

305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Za 

doručenú sa písomnosť považuje aj vtedy, ak adresát túto písomnosť doručovanú na adresu podľa 

predchádzajúcej vety neprevzal. Za deň doručenia sa vtedy považuje deň odmietnutia prevzatia 

písomnosti adresátom alebo deň, kedy došlo ku vráteniu písomnosti odosielateľovi. 

12. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa bezodkladne písomne informovať o zmenách ich údajov 

uvedených v záhlaví tejto zmluvy. 

 

Článok VII 

Ostatné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do úplného splnenia záväzkov zmluvných strán z nej 

vyplývajúcich s výnimkou tých ustanovení a záväzkov z ktorých povahy vyplýva, že majú účinky 

aj po uplynutí platnosti zmluvy, tým nie je dotknutá povinnosť poskytovateľa poskytovať služby, 

ktoré tvoria predmet zmluvy v lehotách uvedených v článku II ods. 2 zmluvy. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

3. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami, pričom akákoľvek zmena zmluvy musí byť v súlade s § 18 ZoVO. 

4. Práva a povinnosti neupravené zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

5. Skôr než zmluvné strany iniciujú súdne konanie, budú sa snažiť vyriešiť akýkoľvek spor 

diskusiou, rokovaním a mimosúdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu sú príslušné o tomto 

spore rozhodnúť príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto zmluvu podpisujú, sú plne oprávnené a 

spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú zmluvnú stranu, za ktorú tieto osoby 

konajú. 

7. Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, pričom 4 (štyri) rovnopisy dostane objednávateľ 

a 2 (dva) rovnopisy dostane poskytovateľ. 

8. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy. 

Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi 

Slovenskej republiky, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré 

najviac zodpovedá účelu a právnemu významu pôvodného ustanovenia zmluvy. 

9. 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 zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne 

druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 

10. 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 za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 
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V Bratislave, dňa ......................................... V ............................, dňa ................... 

 

 

 

za Objednávateľa za Poskytovateľa 

 

 

 

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

             Mgr. Ján Hrubý                                                               Mgr. Monika Jurkovičová, MBA 

     generálny tajomník služobného úradu,                                               konateľ spoločnosti 

    na základe plnej moci zo dňa 5.6.2019 


