
ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB  

„Zavedenie a implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016“  

 

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

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:    

Obchodné meno:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  

Sídlo:   Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  
IČO:   36 022 047  

DIČ:   2020066213 

IČ DPH:  SK2020066213 

Zapísaný:  v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 713/S 

Bankové spojenie:  

IBAN:     

oprávnený konať:  Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ  

 

Kontaktná osoba 

v technických veciach:  

    

 
 

 

       

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Poskytovateľ:    

Obchodné meno: EUROCONTROL s.r.o. 

Sídlo:   Priemyselná 12, Žiar nad Hronom 965 63 

IČO:   35 742 402  

DIČ:   2020252168  

IČ DPH:  SK2020252168 
Zapísaný:  v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 11227/S 

Bankové spojenie:  

IBAN:     

oprávnený konať: Mgr. Monika Jurkovičová, MBA, konateľka  

     

  

Kontaktná osoba  

v technických veciach:   

 

 

 

 
(ďalej len „Poskytovateľ“ a spolu s Objednávateľom ako „Zmluvné strany“) 

 

I. PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa za podmienok v Zmluve dohodnutých poskytovať  pre 

Objednávateľa služby v oblasti vytvorenia, zavedenia, implementácie, udržiavania, preskúmania 

a zlepšovania systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016, a to v rozsahu 

špecifikovanom v bode 1.2 Zmluvy . 

1.2 Poskytovateľ je povinný v rámci poskytovania služieb špecifikovaných v bode 1.1 Zmluvy: 

1.2.1 preveriť existujúci stav manažérskeho systému Objednávateľa proti korupcii, 

1.2.2 spracovať a implementovať systém manažérstva proti korupcii (ďalej len „SMPK“) v súlade s 
požiadavkami normy ISO 37001:2016, 



1.2.3 pripraviť a spracovať SMPK pre Objednávateľa tak, aby bol certifikovateľný akýmkoľvek 

nezávislým akreditovaným certifikačným orgánom podľa požiadaviek Objednávateľa. 

1.3 Poskytovateľ je ďalej povinný v rámci poskytovania služieb špecifikovaných v bode 1.1 Zmluvy: 

1.3.1 oboznámiť sa so súčasným stavom riadenia podniku Objednávateľa, 

1.3.2 analyzovať aktuálny stav riadenia podniku Objednávateľa, ktorá bude spočívať v preverovaní 

úrovne riadenia a uplatnenia právnych a iných predpisov pre oblasť SMPK, 

1.3.3 preveriť stav SMPK a spracovaných dokumentov Objednávateľa vzhľadom na jednotlivé 

požiadavky normy ISO 37001:2016 a ostatných súvisiacich noriem, 
1.3.4 vypracovať v súčinnosti s Objednávateľom jednotlivé dokumenty SMPK vyplývajúce 

z požiadaviek  normy ISO 37001:2016 a ostatných súvisiacich noriem  a odovzdať 

Objednávateľovi vypracované dokumenty,  

1.3.5 vypracovať v súčinnosti s Objednávateľom a odovzdať Objednávateľovi interné akty 

(dokumenty) pre jednotlivé činnosti požadované normou ISO 37001:2016 a ostatnými súvisiacimi 

normami, prípadne dopracovať, zosúladiť existujúce interné akty Objednávateľa normou ISO 

37001:2016 a ostatnými súvisiacimi normami, 

1.3.6 vypracovať v spolupráci s Objednávateľom a odovzdať Objednávateľovi Príručku SMPK, ktorá 

bude obsahovať a popisovať SMPK Objednávateľa podľa požiadaviek  normy ISO 37001:2016 

a ostatných súvisiacich noriem, 

1.3.7 vypracovať a odovzdať Objednávateľovi Rozdielovú analýzu, spočívajúcu v porovnaní 
aktuálneho stavu SMPK Objednávateľa a požiadaviek normy ISO 37001:2016 a ostatných 

súvisiacich noriem, 

1.3.8 vypracovať a odovzdať Objednávateľovi Závery z interných auditov, 

1.3.9 vypracovať a odovzdať Objednávateľovi Správy z preskúmania, 

(dokumenty špecifikované v bodoch 1.3.4 až 1.3.9 v texte ďalej aj ako „Dokumenty SMPK“) 

1.3.10 poskytovať Objednávateľovi odbornú pomoc a konzultáciu, navrhovať riešenia a postupy pre 

spracovanie SMPK, 

1.3.11 poskytnúť Objednávateľovi odbornú a konzultačnú pomoc pri výkone interných auditov SMPK, 

1.3.12 zúčastniť sa na certifikačnom audite a poskytnúť Objednávateľovi odbornú a konzultačnú pomoc 

k SMPK, 

1.3.13 poskytnúť Objednávateľovi odbornú a konzultačnú pomoc po certifikačnom audite, ktorá bude 
zameraná na vyriešenie prípadných  odporúčaní certifikačných audítorov, 

(služby špecifikované v bodoch 1.3.10 až 1.3.13 v texte ďalej ako „ Konzultácie“) 

1.3.14 e-mailom, prípadne telefonicky informovať Objednávateľa o nemožnosti účasti na dohodnutých 

konzultáciách a to minimálne 24 hodín pred dohodnutou konzultáciou, 

1.3.15 vykonávať pre Objednávateľa školiacu činnosť vybraného okruhu zamestnancov v oblasti SMPK 

(okrem školenia interných audítorov SMPK), 

(ďalej v texte len ako „ Školenie“) 

1.3.16 Školenie vybraného okruhu zamestnancov Objednávateľa v oblasti vytvorenia, zavedenia, 

implementácie, udržiavania, preskúmania a zlepšovania systému manažérstva proti korupcii podľa 

normy ISO 37001:2016. Objednávateľ je oprávnený zadať, resp. zaslať Poskytovateľovi 

požiadavku na školenie svojich zamestnancov v oblasti v oblasti vytvorenia, zavedenia, 

implementácie, udržiavania, preskúmania a zlepšovania systému manažérstva proti korupcii podľa 
normy ISO 37001:2016, písomne/emailom kedykoľvek počas zavádzania SMPK, ako aj 

kedykoľvek po dodaní Dokumentácie SMPK. V požiadavke na školenie uvedie Objednávateľ 

termín školenia, miesto školenia, program školenia, a predpokladaný počet zamestnancov 

Objednávateľa, ktorí sa na školení zúčastnia. Poskytovateľ odsúhlasí termín, miesto a program 

školenia písomne/emailom najneskôr do troch pracovných dní od preukázateľne doručenej 

žiadosti Objednávateľa, prípadne v tejto lehote navrhne iný termín školenia, ktorý však musí 

Objednávateľ odsúhlasiť. Predpokladaný rozsah školenia bude v trvaní dvoch 2 dní a pre 

maximálny počet 10 účastníkov (vybraných zamestnancov Objednávateľa). 

1.3.17 Konzultácie bude Poskytovateľ poskytovať Objednávateľovi v predpokladanom rozsahu 120 

hodín. 

(plnenia špecifikované v bode 1.2 a 1.3 Zmluvy ďalej len ako „Služby“). 
1.4 Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi Dokumentáciu SMKP 

1.4.1 1x v plnofarebnej tlačenej verzii a 

1.4.2 1x CD/DVD s elektronickou verziou dokumentu vo formátoch *.doc/*.docx /*.pdf. 

1.5 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za všetky plnenia špecifikované v bode 1.2 a 1.3 

Zmluvy odmenu dohodnutú v článku III. Zmluvy. 

 

 



II. TERMÍN A MIESTO POSKYTNUTIA SLUŽIEB 
 

2.1 Poskytovateľ je povinný vypracovať Dokumenty SMPK a Školenia v termíne do 15.10.2019. 

2.2 Poskytovateľ je povinný poskytnúť Konzultácie odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy až do 31.12.2019. 

2.3 Miesto dodania Služieb: 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK štátny podnik: 

2.3.1 Podnikové riaditeľstvo, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 

2.3.2 Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 
2.3.3 Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 69, 974 98 Banská Bystrica 

2.3.4 Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

2.3.5 Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 

 

III. CENA A FAKTURÁCIA 
 

3.1 Odmena za Služby je dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov na základe cenovej ponuky Poskytovateľa zo dňa 25.09.2019 (ďalej len „Cenová 

ponuka“), predloženej Objednávateľovi pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo výške: 

3.1.1 Odmena bez DPH  7.515,- Eur 
3.1.2 DPH  20%  1.503,- Eur 

3.1.3 Odmena s DPH  9.018,- Eur 

3.1.4 Slovom:   deväťtisícosemnásť eur 

(ďalej len „Odmena“)  

3.2 Odmena je nemenná a nie je možné ju navyšovať ani dodatkami upravovať počas trvania Zmluvy, okrem 

prípadov zákonnej zmeny DPH. V dojednanej Odmene za poskytnutie Služieb sú obsiahnuté aj všetky 

ostatné náklady, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej Odmeny. 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí Poskytovateľovi Odmenu za Služby na základe preukázateľne 

doručenej faktúry. Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu 

Objednávateľa. 

3.4 Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 
3.5 Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru až po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 

Dokumentov SMPK, v počte vyhotovení špecifikovanom v článku I., bod 1.4 Zmluvy, t. j. až po podpísaní 

Preberacieho protokolu v súlase s článkom IV. Zmluvy.   

3.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a musí povinne obsahovať: odvolanie sa na Zmluvu 

s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa, obchodné meno Objednávateľa a Poskytovateľa, IČO, DIČ,                    

IČ DPH, sídlo, číslo faktúry, deň jej vystavenia, označenie banky a číslo účtu / IBAN, fakturovanú sumu, 

pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

3.7 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje a 

náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa ust. § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady alebo 

bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie 

Poskytovateľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej 
faktúry. 

3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľovi nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa. 

3.9 Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť svoje 

pohľadávky zo Zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) Poskytovateľa bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neplatné a považuje sa za podstatné porušenie 

Zmluvy.  

 

IV. ZÁKLADNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA SLUŽIEB 

 

4.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytovať Služby a je plne kvalifikovaný na poskytnutie Služieb. 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby osobami oprávnenými na poskytovanie Služieb. 
4.2 Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje, že Služby poskytne úplne, správne a s odbornou starostlivosťou, 

v súlade s požiadavkami normy ISO 37001:2016 a ostatných súvisiacich noriem, podľa pokynov 

a požiadaviek Objednávateľa. 

4.3 Poskytovateľ je povinný oboznámiť sa so všetkými podkladmi potrebnými na plnenie podľa Zmluvy a so 

všetkými podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na poskytnutie Služieb podľa Zmluvy. V prípade, ak 

Poskytovateľ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. 



Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neoprávňujú Poskytovateľa 

požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu Zmluvy. 

4.4 Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje plnenie podľa Zmluvy, prípadne ho znemožňuje. 

4.5 Záväzok Poskytovateľa vypracovať a odovzdať Dokumenty SMPK riadne a včas sa považuje za splnený 

vypracovaním a odovzdaním Dokumnetov SMPK a podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí 

Dokumentov SMPK (ďalej len „Preberací protokol“) v súlade s lehotou podľa bodu 2.1 Zmluvy. 

4.5.1 O odovzdaní a prevzatí Dokumentov SMPK  bude vyhotovený písomný Preberací protokol, ktorý 
bude obsahovať zhodnotenie vypracovania Dokumentov SMPK, vyhlásenie Objednávateľa, či 

Dokumenty SMPK preberá bez vád a nedorobkov, resp. s  vadami a nedorobkami, ktoré sami 

o sebe ani v spojení s inými nebránia použitiu Dokumentov SMPK  na účel, na ktorý je určený, 

súpis prípadných zistených vád a nedorobkov, dohodnuté lehoty na ich odstránenie, dohodnutý 

spôsob ich odstránenia, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú.  

4.5.2 Ak pri preberaní Dokumentov SMPK Objednávateľ zistí, že Dokumenty SMPK majú také vady 

a nedorobky, v dôsledku ktorých Dokumenty SMPK nemôžu byť použité na účel, na ktorý sú 

určené, resp. budú nespôsobilé na takéto použitie, resp. nemajú predpísané náležitosti, 

Objednávateľ Dokumenty SMPK neprevezme a spíše s Poskytovateľom zápis o zistených 

vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Poskytovateľ má povinnosť odovzdať Dokumenty 

SMPK po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní 
Dokumentov SMPK je Poskytovateľ v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy.  

4.5.3 Dokumenty SMPK majú vady, ak 

4.5.3.1 nie sú dodané v požadovanej kvalite, alebo 

4.5.3.2 vykonanie, resp. vypracovanie Dokumentov SMPK nezodpovedá predmetu 

dohodnutému v Zmluve,  

4.5.3.3 vykazujú nedorobky, t. j. nie sú vypracované v celom požadovanom  

rozsahu, 

4.5.3.4 sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo 

4.5.3.5 majú právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka. 

4.5.4 Vlastnícke právo k Dokumentov SMPK prechádza z Poskytovateľa na Objednávateľa 

prevzatím Dokumentov SMPK, t. j. podpísaním Preberacieho protokolu Zmluvnými stranami. 
4.5.5 Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje plnenie podľa Zmluvy, prípadne ho znemožňuje.  

4.5.6 Poskytovateľ je povinný odstrániť vady vytknuté Objednávateľom počas poskytovania plnení 

špecifikovaných v článku I. Zmluvy.  

4.6 Záväzok Poskytovateľa poskytovať Konzultácie a Školenie podľa Zmluvy sa považuje za splnený 

poskytnutím Konzultácie a Školenia riadne, včas, podľa pokynov a požiadaviek Objednávateľa, odbornou 

starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi.  

 

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ŠKODU 

   

5.1 Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku alebo v súvislosti s porušením povinností Poskytovateľa stanovených v  Zmluve, resp. 
v súvislosti s plnením podľa Zmluvy, a to najmä, nie však výlučne, za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi 

alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Poskytovateľ neposkytol Služby riadne, včas a odbornou 

starostlivosťou. 

5.2 Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služby budú poskytnuté riadne, včas, v súlade s platnými právnymi 

predpismi, s požiadavkami normy ISO 37001:2016 a ostatných súvisiacich noriem, podkladmi, pokynmi 

a požiadavkami Objednávateľa a podľa podmienok dohodnutých v Zmluve. 

 

VI. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 

 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi  všetku potrebnú súčinnosť v rozsahu, ktorú možno 

od Objednávateľa spravodlivo požadovať a vytvoriť všetky podmienky na to, aby Poskytovateľ mohol 
poskytovať Služby podľa Zmluvy riadne a včas, s odbornou starostlivosťou. 

 

VII. ZMLUVNÉ SANKCIE 

 

7.1 Pre prípad porušenia povinnosti Poskytovateľa poskytovať Služby riadne a/alebo včas, zaväzuje sa zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 70,- Eur za každý, čo i len začatý deň porušenia  zmluvnej 

povinnosti v každom jednotlivom prípade. 



7.2 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatniť. 

7.3 Zmluvná pokuta je splatná najneskôr 5. pracovný deň odo dňa doručenia sankčnej faktúry Poskytovateľovi. 

7.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne 

porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Poskytovateľa. Oprávnená strana má nárok na náhradu 

škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá vznikla v dôsledku 

porušenia povinnosti povinnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou. 

 

VIII. UKONČENIE ZMLUVY 

 

8.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť Zmluvu: 

8.1.1 dohodou Zmluvných strán, 

8.1.2 výpoveďou Objednávateľa, 

8.1.3 odstúpením od Zmluvy. 

8.2 Zmluvné strany môžu ukončiť Zmluvu uzavretím písomnej dohody o zániku účinnosti Zmluvy ku dňu 

uvedenému v takejto dohode, pričom Zmluvné strany zároveň vysporiadajú alebo dohodnú spôsob 

vysporiadania všetkých vzájomných nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy. 

8.3 Objednávateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu písomnou výpoveďou, aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 

lehota je 15 kalendárnych dní a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede 

Poskytovateľovi. 
8.4 Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v Zmluve, v prípadoch 

porušenia Zmluvy, ktoré je v Zmluve označené ako podstatné porušenie Zmluvy a v prípadoch 

vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Každé porušenie povinnosti, ktoré 

je v Zmluve sankcionované zmluvnou pokutou sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Zmluvné 

strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek počas trvania porušenia 

zmluvnej povinnosti, ktorá je dôvodom pre odstúpenie, teda nielen v lehote „bez zbytočného odkladu“. 

8.5 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Poskytovateľa považuje: 

8.5.1 neplnenie podľa Zmluvy Poskytovateľom riadne a/alebo včas, 

8.5.2 vznik nepredvídaných okolností na strane Poskytovateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky 

plnenia podľa Zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť,  

8.5.3 preukázateľné porušenie právnych predpisov Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním 
Služieb, resp. pri poskytovaní Služieb, 

8.5.4 porušenie záväzkov vyplývajúcich pre Poskytovateľa z vecnej alebo časovej realizácie 

Služieb/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Poskytovateľovi vyplývajú zo Zmluvy,  

8.5.5 zastavenie poskytovania Služieb z neopodstatnených dôvodov na strane Poskytovateľa bez 

písomného súhlasu Objednávateľa,  

8.5.6 poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s 

podmienkami Zmluvy zo strany Poskytovateľa, 

8.5.7 ak Poskytovateľ poruší svoje povinnosti definované v bode 3.9 a 11.5 Zmluvy. 

8.6 Zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť aj v prípade ak: 

8.6.1 bol na majetok Zmluvnej strany vyhlásený konkurz, 

8.6.2 bolo proti Zmluvnej strane začaté konkurzné konanie, 

8.6.3 bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 
8.6.4 Zmluvná strana ako právnická osoba oprávnená podnikať je v likvidácii. 

8.7 Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné s uvedením dôvodu odstúpenia od Zmluvy a doručené druhej 

Zmluvnej strane.  

8.8 Účinnosť odstúpenia od Zmluvy je dňom doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia druhej Zmluvnej 

strane. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť Zmluvných strán vysporiadať vzájomné vzťahy, ktoré vznikli 

na jej základe a/alebo z nej vyplývajú.  

8.9 V prípade ukončenia alebo odstúpenia od Zmluvy pred úplným poskytnutím Služieb a to z dôvodov na 

strane Objednávateľa patrí Poskytovateľovi úhrada za skutočne vykonané a poskytnuté plnenia, príp. ich 

časti. 

 

IX. AUTORSKÉ PRÁVA A LICENČNÉ PODMIENKY 
 

9.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že v prípade ak v súvislosti s poskytovaním Služieb (vypracovaním Dokumentov 

SMPK) v zmysle Zmluvy bude vytvorené autorské dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  

(ďalej len „Autorské dielo“) je Poskytovateľ nositeľom autorských práv k Autorskému dielu alebo jeho 

časti vykonanému podľa Zmluvy a je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi Autorské dielo alebo jeho 

časť v súlade s podmienkami Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá voči tretím osobám za prípadné porušenie 



autorského práva alebo iného práva duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným Autorským dielom a 

plnením podľa Zmluvy. 

9.2 Poskytovateľ poskytuje pre použitie Autorského diela Objednávateľovi výhradnú licenciu, časovo, vecne 

a územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv autora.  

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť.  

9.4 Poskytovateľ zároveň súhlasí s tým, aby Objednávateľ udelil sublicencie na použitie Autorského diela vo 

vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám, pričom udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Odmena za 

licenciu na používanie Autorského Diela podľa Zmluvy je zahrnutá v Odmene za Služby. 
9.5 Pokiaľ v rámci plnenia podľa Zmluvy Poskytovateľ použije autorské dielo tretej strany, je povinný 

zabezpečiť súhlas autora diela na použitie autorského diela tretej osobe a na plnenie podľa Zmluvy. 

9.6 Poskytovateľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na 

vytvorení Autorského diela v zmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči 

Objednávateľovi a tretej strane žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných či iných 

obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Poskytovateľa podľa Zmluvy. 

9.7 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Autorskému dielu momentom protokolárneho prevzatia 

Dokumentov SMPK, pričom týmto momentom nadobúda Objednávateľ aj všetky majetkové práva 

k Dokumentom SMPK, vyplývajúce z Autorského zákona. 

 

X. MLČANLIVOSŤ A DOVERNÉ INFROMÁCIE 
 

10.1 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri plnení 

Zmluvy dozvedeli. Zmluvné strany môžu byť zbavené povinnosti mlčanlivosti spôsobom, ktorý ustanovuje 

zákon alebo iné právne predpisy, audítorské smernice, ak to vyžaduje profesijný orgán, ktorého je Zmluvná 

strana členom alebo ktorého členom sú jej zamestnanci alebo písomným vyhlásením druhej Zmluvnej 

strany. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť dôverné informácie výlučne osobám, resp. tretím stranám, 

ktorí sú zo zákona viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť (napr. daňovým poradcom, právnym 

poradcom a pod.), alebo ktorí sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe zmluvného vzťahu 

s Vykonávateľom.  

10.2 Dôverné informácie nemôžu byť použité na iné účely ako na plnenie predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sú 

povinné zdržať sa konania, ktorým by bolo možné zneužiť tieto informácie k vlastnému prospechu alebo 
prospechu tretej strany po skončení jej platnosti. 

10.3 Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje v rovnakom rozsahu aj na zamestnancov Zmluvných strán ako aj na 

ich spolupracujúce osoby. 

 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

11.1 Poskytovateľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet 

obstarávania: „Zavedenie a implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 

37001:2016 pre SVP, š.p.“ 

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

partnerom, nesprístupnia tretím osobám a nepoužijú tieto informácie pre iné účely, ako pre plnenie 
podmienok Zmluvy, okrem plnenia povinností Objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií). 

11.3 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách technického 

a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. 

11.4 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. 

Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom 

poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si 

adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje 

za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.  

11.5 Poskytovateľ nesmie previesť svoj záväzok zo Zmluvy, resp. jeho časť na inú osobu. Porušenie tejto 
povinnosti Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy. 

11.6 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení Zmluvy Poskytovateľ získal od Objednávateľa alebo sa 

ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa Zmluvy, podliehajú obchodnému tajomstvu 

Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. 

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, 

ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj 

prospech alebo v prospech tretích strán počas trvania Zmluvy ani po skončení jej platnosti. 



11.7 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa  riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými v SR. 

11.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po 

dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je povinne 

zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa 

ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.  
11.9 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

11.10 Zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.  

11.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

11.12 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri rovnopisy 

a Poskytovateľ prevezme dva rovnopisy. 

11.13 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je: 

11.13.1 Príloha č. 1 - Cenová ponuka zo dňa 25.09.2019 

 
 

 

 

V Banskej Štiavnici, dňa  

 

Za Objednávateľa 

 

 V Žiari nad Hronom, dňa  

 

Za Poskytovateľa 

 

Ing. Stanislav Gáborík 
generálny riaditeľ 

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 

PODNIK, štátny podnik 

 Mgr. Monika Jurkovičová, MBA 
konateľka 

 

EUROCONTROL s.r.o. 

 

 

 


