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Zmluva o poskytnutí služieb číslo 1116/2019 

 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov (ďalej len  „Obchodný zákonník“) 

 

(ďalej aj ako „Zmluva“) 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ 

 

 Názov organizácie:  Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 

informatizáciu 
Sídlo:    Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika  

Právna forma:  rozpočtová organizácia 

IČO:   50 349 287  

DIČ:  2120287004 

IČ DPH:   nie je platcom DPH 

V mene ktorého koná:  Mgr. Patrik Krauspe,  

    vedúci úradu 

IBAN:   SK52 8180 0000 0070 0055 7142  

   

 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ  
 

Obchodné meno:  eGroup Solutions, a.s.  
Sídlo:    Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava    

IČO:   44 989 709 

DIČ:  2022913409 

IČ DPH:  SK2022913409 

Registrovaná v:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka 

č.:4875/B 

V mene ktorej koná: Ing. Štefan Orosz, 

    podpredseda predstavenstva 

IBAN:    SK95 1100 0000 0029 2982 6564 

  

 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

 

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „Zmluvná 

strana“)  
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Preambula 

Táto Zmluva je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky „Zabezpečenie služieb 

IT architekta pre migráciu systému Fabasoft do vládneho cloudu a konzultačné služby pre 

samotnú migráciu s celkovým architektonickým dozorom a implementačnou podporou.“, 

(ďalej aj ako „Služby“) realizovanej Objednávateľom postupom zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou (ďalej len „Verejné obstarávanie“) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako 

„ZVO“) a uzatvára sa s Poskytovateľom ako s úspešným uchádzačom vo Verejnom obstarávaní.  

 

 

Čl. I 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi Služby 

v rozsahu uvedenom v tomto článku a v súlade s podmienkami Zmluvy a záväzok Objednávateľa 

zaplatiť Poskytovateľovi za Služby cenu dohodnutú v článku III Zmluvy.  

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Služby IT architekta pre migráciu systému Fabasoft  do 

vládneho cloudu a konzultačné služby pre samotnú migráciu s celkovým architektonickým 

dozorom a implementačnou podporou v nasledovnom rozsahu: 

a) Preskúmanie existujúcej prevádzky systému Fabasoft na Ministerstve financií Slovenskej 

republiky ako poskytovateľa služby pre Objednávateľa. 

b) Preskúmanie súčasného stavu systému Fabasoft, preskúmanie prevádzkových požiadaviek 

systému Fabasoft, preskúmanie technickej dokumentácie systému Fabasoft. 

c) Zber  podkladov pre konfiguráciu vládneho cloudu. 

d) Návrh integrácie systému do prostredia používateľov Objednávateľa. 

e) Realizácia konfigurácie parametrov vládneho cloudu pre 4 samostatné prostredia (vývojové, 

testovacie, predprodukčné, produkčné). 

f) Konfigurácia prostredia, konfigurácia operačných systémov, inštalácia potrebného 

programového vybavenia (okrem samotného systému Fabasoft). 

g) Vypracovanie prevádzkového modelu a prevádzkových požiadaviek systému Fabasoft vo 

vládnom cloude. 

h) Podpora pri samotnej migrácii aplikácie Fabasoft do vládneho cloudu. 

i) Podpora pri testovaní nastavení aplikácie pred migráciou a počas migrácie do vládneho 

cloudu. 

j) Podpora pri implementácii aplikácie Fabasoft do produkčnej prevádzky. 

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť taký rozsah Služieb, aby bol systém Fabasoft odovzdaný do 

produkčnej prevádzky pre potreby Objednávateľa a prevádzkovaný z prostredia vládneho 

cloudu.  

 

4. Formalizovaným výstupom Služieb bude konfigurácia portálu vládneho cloudu pre potreby 

migrácie systému Fabasoft, zároveň vo forme dokumentu. Dokument bude odovzdaný  

Objednávateľovi v jednej tlačenej forme a v elektronickej forme na CD nosiči. 
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Čl. II 

Realizácia Služieb 

1. Za účelom splnenia predmetu Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje začať realizovať jednotlivé 

kroky smerujúce k vykonaniu predmetu Zmluvy odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné 

strany si medzi sebou dohodnú podrobnejší harmonogram plnenia predmetu Zmluvy, podľa 

ktorého budú vykonávať následné kroky k jeho splneniu. Poskytovateľ sa zaväzuje 

Objednávateľa priebežne informovať o priebehu poskytovania Služieb, ako aj o akýchkoľvek 

navrhovaných zmenách v dohodnutom časovom harmonograme prostredníctvom e-mailu 

uvedeného v odseku 3 tohto článku. 

 

2. Na účely dokumentácie Služieb je Poskytovateľ povinný predkladať Objednávateľovi za každú 

osobu, ktorá sa podieľa na plnení predmetu Zmluvy pracovné výkazy ako výkazy o plnení 

všetkých služieb vyplývajúcich z predmetu Zmluvy, ktoré Objednávateľovi poskytol v 

súvislosti s plnením zadanej úlohy (ďalej len ako „Pracovné výkazy“), resp. pri poradenských 

službách realizovaných vo forme poradenstva alebo konzultácií bez výstupov spolu s 

detailnými záznamami z poradenstva alebo konzultácií v súvislosti s plnením zadanej úlohy 

(ďalej len ako „Záznamy“).  

 

3. Vo všetkých veciach tejto Zmluvy vrátane technických otázok a otázok súčinnosti 

pri vykonávaní predmetu Zmluvy sú  kontaktnými osobami projektoví manažéri, a to: 

 

 

a) za Poskytovateľa:       Andrej Potočár 

tel. č.:  

e-mail:  

 

b) za Objednávateľa: Katarína Ormandyová 

tel. č.:  

e-mail:  

 

 

Čl. III 

Cena, platobné podmienky a spôsob prevzatia Služieb 

1. Maximálna celková cena za realizáciu Služieb je vo výške 64 900,00 EUR bez DPH (slovom: 

šesťdesiatštyritisíc deväťsto eur a nula centov), 77 800,00 EUR s DPH (slovom: 

sedemdesiatsedemtisíc osemsto eur a nula centov) podľa prehľadu uvedeného v odseku 2 tohto 

článku (ďalej len „Celková zmluvná cena“). 

2. Prehľad počtu človekodní v zmysle plnenia predmetu Zmluvy a dodania Služieb: 

 Človekodní 

(ČD) 

Jednotková 

cena bez 

DPH v EUR 

Jednotková 

cena s DPH 

v EUR 

Cena 

celkom bez 

DPH v 

EUR 

Cena 

celkom 

s DPH v 

EUR 

Preskúmanie technickej 

infraštruktúry 

20 590,- 708,- 11 800,- 14 160,- 
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Služby IT architekta 

v rozsahu predmetu 

zákazky 

90 590,- 708,- 53 100,- 63 720,- 

Celkom 110 ----------------

-- 

---------------

- 

64 900,- 77 880,- 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Celková zmluvná cena je konečná, nemenná a sú v nej zahrnuté 

všetky ekonomicky oprávnené náklady, ktoré sú spojené s realizáciou predmetu Zmluvy.  

4. Skutočná cena za realizáciu Služieb bude fakturovaná po splnení záväzku Poskytovateľa 

poskytnúť Objednávateľovi Služby a bude vypočítaná ako súčin reálne odpracovaných 

človekodní za príslušné obdobie a jednotkovej ceny za jeden človekodeň práce osoby plniacej 

predmet Zmluvy Poskytovateľom (ďalej aj len ako „Jednotková cena“). Maximálna Jednotková 

cena na človekodeň je uvedená v odseku 2 tohto článku. 

5. V stanovenej Jednotkovej cene sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa, ktoré sú spojené 

s realizáciou Služieb. 

6. Výstupy súvisiace s poskytovaním Služieb budú podliehať procesu pripomienkovania, ktoré 

bude realizované prostredníctvom mailovej komunikácie medzi projektovými manažérmi 

Zmluvných strán. V prípade identifikácie nedostatkov v konkrétnom plnení Služieb alebo s nimi 

súvisiacich výstupov sa projektoví manažéri dohodnú na lehote odstránenia nedostatku 

a doplnenia Služieb alebo s nimi súvisiacich výstupov. Po splnení Služieb bude Zmluvnými 

stranami podpísaný dokument obsahujúci sumarizáciu plnenia Služieb a potvrdzujúci ich 

akceptovanie (ďalej len „Akceptačný protokol“). 

7. V súvislosti s dokumentáciou priebehu poskytovania Služieb je Poskytovateľ povinný 

vypracovávať Pracovné výkazy a Záznamy, ktoré predkladá prostredníctvom e-mailu uvedeného 

v článku II ods. 3 Zmluvy projektový manažér Poskytovateľa projektovému manažérovi 

Objednávateľa za každý ukončený kalendárny mesiac do 10 kalendárnych dní po uplynutí 

príslušného kalendárneho mesiaca. Projektový manažér Objednávateľa je povinný zaslať svoje 

stanovisko k Pracovným výkazom a Záznamom do 5 pracovných dní odo dňa prijatia e-mailu od 

projektového manažéra Poskytovateľa. V prípade výhrad je projektový manažér Poskytovateľa 

povinný zapracovať zmeny v Pracovných výkazoch alebo Záznamoch do 2 pracovných dní od 

ich doručenia projektovým manažérom Objednávateľa a opäť zaslať na schválenie projektovému 

manažérovi Objednávateľa. Projektový manažér Objednávateľa je povinný do 2 pracovných dní 

zaslať svoje stanovisko prostredníctvom e-mailu k upraveným Pracovným výkazom 

a Záznamom. V prípade, že nepríde k dohode na úrovni projektových manažérov uvedených 

v tejto Zmluve je schválenie predmetom eskalácie na vedúceho úradu Objednávateľa 

a podpredsedu predstavenstva Poskytovateľa. 

 

8. Za riadne a včas poskytnuté Služby uhradí Objednávateľ Celkovú zmluvnú cenu na základe 

predloženej faktúry Poskytovateľa, ktorý je oprávnený ju vystaviť po riadnom a včasnom 

poskytnutí  Služieb, podpísaní Akceptačného protokolu podľa odseku 6 tohto článku a schválení 

všetkých Pracovných výkazov a Záznamov podľa odseku 7 tohto článku. Rozsah skutočne 

poskytnutých Služieb Poskytovateľ zdokladuje podpísaným Akceptačným protokolom a 

schválenými Pracovnými výkazmi a Záznamami, ktoré budú tvoriť prílohu faktúry. Faktúru a jej 

prílohy je Poskytovateľ povinný doručiť poštou alebo osobne do miesta sídla Objednávateľa 

uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.  
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9.    Lehota splatnosti faktúry za poskytnuté Služby je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 

Objednávateľovi.  

10.    Faktúra doručená Poskytovateľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných 

právnych predpisov (faktúra musí obsahovať náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o 

dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov). Faktúra bude predkladaná v dvoch 

vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Ak faktúra nebude 

úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra 

Poskytovateľovi vrátená. Ak Poskytovateľ po vrátení faktúry predloží novú úplnú a riadne 

doplnenú faktúru, v takom prípade začne plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom 

doručení Objednávateľovi. 

11.    Platba Objednávateľa na základe faktúry Poskytovateľa sa považuje za vykonanú dňom odpísania 

príslušnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Poskytovateľa uvedeného v záhlaví 

Zmluvy. 

12.    Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

 

Čl. IV 

Trvanie Zmluvy, čas a miesto dodania Služieb 

1. Začiatok poskytovania Služieb Poskytovateľom bude odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Služby 

budú poskytované do času migrácie aplikácie Fabasoft do prostredia vládneho cloudu, najneskôr 

však do 10.12.2019.  

 

2. V prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa, najmä podľa ustanovení článku VI 

ods. 1 a 2 tejto Zmluvy, alebo v prípade porušenia alebo omeškania Objednávateľa s plnením 

povinností podľa tejto Zmluvy, sa predlžujú termíny plnenia Poskytovateľa o čas omeškania 

Objednávateľa, ktoré je inak Poskytovateľ povinný v zmysle Zmluvy dodržať.  

3. Predmet Zmluvy je Poskytovateľ oprávnený vykonávať podľa potreby v sídle Objednávateľa, na 

mieste realizácie projektu Migrácia DKS do vládneho cloudu ako aj vo svojom sídle, prípadne 

na inom vhodnom mieste po dohode Objednávateľa s Poskytovateľom. 

 

 

Čl. V 

Povinnosti a zodpovednosť Poskytovateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať predmet Zmluvy v rozsahu stanovenom v článku I Zmluvy 

a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas realizácie Služieb bude riadne spolupracovať 

s Objednávateľom a vyvinie maximálne úsilie a súčinnosť, aby bol predmet Zmluvy 

zrealizovaný v súlade so Zmluvou.  

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Služby v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a inými predpismi platnými v Slovenskej republike. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy s odbornou 

starostlivosťou a dodať predmet Zmluvy pri zohľadnení informácií poskytnutých 

Objednávateľom podľa svojich najlepších schopností a v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. 
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5. Poskytovateľ je v plnej miere zodpovedný za správnosť a úplnosť predkladaných Pracovných 

výkazov a k nim patriacich čiastkových výstupov a Záznamov v papierovej alebo elektronickej 

podobe, podľa formy požadovanej Objednávateľom. 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude plne zodpovedať za kvalitu plnenia predmetu Zmluvy. 

V prípade, ak Poskytovateľ spôsobí Objednávateľovi porušením svojich povinností 

vyplývajúcich mu z právnych predpisov alebo z tejto Zmluvy akúkoľvek škodu, bude povinný 

ju Objednávateľovi nahradiť v celom rozsahu. . 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú 

podieľať na plnení predmetu Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči 

Objednávateľovi žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných či iných 

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

V prípade porušenia povinnosti sa Poskytovateľ zaväzuje nahradiť Objednávateľovi všetky 

škody, ktoré mu vznikli uplatňovaním nárokov tretích osôb. 

8. Poskytovateľ je povinný spolupracovať s akýmikoľvek expertmi alebo inými odborníkmi 

určenými Objednávateľom. 

9. Akékoľvek informácie, dokumenty, podklady alebo iné materiály, ktoré Objednávateľ alebo ním 

určené osoby poskytli Poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním Služieb podľa tejto Zmluvy, 

zostávajú majetkom Objednávateľa alebo príslušnej osoby, ktorá ich poskytla. Poskytovateľ je 

oprávnený takéto materiály použiť pre účely plnenia svojich povinností podľa tejto Zmluvy, a na 

tento účel ich používať po dobu, po ktorú bude mať voči Objednávateľovi povinnosti na základe 

tejto Zmluvy. 

10. Poskytovateľ nebude v omeškaní, ak záväzok plnenia alebo činnosti podľa tejto Zmluvy nemohol 

riadne a včas plniť pre okolnosti, ktoré po uzatvorení Zmluvy vznikli v dôsledku ním 

nepredvídateľných a neodvrátiteľných skutočností mimoriadnej povahy (vyššia moc). Lehoty pre 

plnenia alebo činnosti Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy sa predĺžia o dobu zodpovedajúcu dobe 

trvania takýchto skutočností. 

 

 

Čl. VI 

Povinnosti a zodpovednosť Objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie Služieb bude riadne spolupracovať s 

Poskytovateľom a vyvinie maximálne úsilie a súčinnosť, aby bol predmet Zmluvy zrealizovaný 

v súlade so Zmluvou. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi potrebné dokumenty a nevyhnutne 

potrebné informácie potrebné pre včasnú realizáciu Služieb. 

3. V čase uzatvorenia tejto Zmluvy Zmluvné strany nepredpokladajú v súvislosti s plnením tejto 

Zmluvy spracúvanie osobných údajov Objednávateľa Poskytovateľom. V prípade, ak 

kedykoľvek v priebehu plnenia tejto Zmluvy bude potrebné, aby Poskytovateľ mal k dispozícii 

osobné údaje Objednávateľa, zaväzuje sa Objednávateľ poskytnúť Poskytovateľovi osobné 

údaje výlučne v anonymizovanej podobe. 
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Čl. VII 

Prevod práv 

1. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, Poskytovateľ nesmie previesť, či už úplne alebo čiastočne, svoje 

práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa na inú osobu.  

 

 

Čl. VIII 

Ukončenie Zmluvy 

1. Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to do splnenia záväzkov Zmluvných strán podľa čl. 

I Zmluvy. 

 

2. Každá zo Zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré ustanovuje 

Zmluva alebo zákon. Za prípad podstatného porušenia povinností podľa Zmluvy sa považuje 

najmä: 

a) neoprávnené nakladanie s informáciami Objednávateľa, Poskytovateľa v súvislosti s 

plnením tejto Zmluvy a v zmysle platnej legislatívy, 

b) ak plnenie Poskytovateľa, t. j. Služby nie sú poskytnuté riadne alebo včas, 

c) ak plnenie Poskytovateľa, t. j. Služby, ktoré boli poskytnuté vykazujú vady.  

2. Pokiaľ sa ktorákoľvek Zmluvná strana dozvie, že druhá Zmluvná strana je v omeškaní alebo si 

neplní akýkoľvek zmluvný záväzok vyplývajúci z tejto Zmluvy v prípadoch, ak omeškanie alebo 

neplnenie si povinností Zmluvnej strany znamená nepodstatné porušenie Zmluvy, je povinná 

písomne o tomto porušení Zmluvy upovedomiť druhú Zmluvnú stranu a uviesť primeranú 

lehotu, v ktorej je druhá Zmluvná strana povinná uvedené porušenie Zmluvy odstrániť. V prípade 

neodstránenia porušenia Zmluvy v primeranej lehote uvedenej vo výzve podľa predchádzajúcej 

vety je oprávnená druhá Zmluvná strana odstúpiť od Zmluvy. 

3. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej Zmluvnej strane. Pri 

odstúpení od Zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti Zmluvných strán 

do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú si navzájom povinné vyrovnať všetky 

pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy. 

4. Túto Zmluvu je možné ukončiť aj písomnou dohodou Zmluvných strán. 

5. Odstúpenie od Zmluvy alebo jej ukončenie dohodou sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov 

vyplývajúcich z porušenia Zmluvy, vrátane nároku na náhradu škody, nároku na zaplatenie 

zmluvnej pokuty, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré 

podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Ustanovenia 

vzťahujúce sa k usporiadaniu vzájomných právnych vzťahov na základe Zmluvy zostávajú v 

platnosti do momentu ich usporiadania. 
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Čl. IX 

Sankcie 

1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania Poskytovateľa s poskytnutím Služieb riadne 

alebo včas požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z Celkovej zmluvnej ceny  

a to za každý čo i len začatý deň omeškania. Poskytovateľ však nie je v omeškaní, ak nemohol 

plniť svoje záväzky z dôvodu, že omeškanie bolo zavinené výlučne Objednávateľom. 

2. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, Poskytovateľ má nárok 

na úrok z omeškania z dlžnej sumy a to v súlade s Obchodným zákonníkom a nariadením vlády 

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

neskorších predpisov.  

 

 

Čl. X 

Výmena dôverných informácií 

1. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým 

pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Zmluvné strany sú 

povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich pracovníkov, zástupcov, ako aj iných 

spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. 

2. Za dôverné informácie sa považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, 

dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia: 

a) ktoré sa týkajú Zmluvnej strany, najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, informácie o jej 

technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, stratégie a 

plány, interné predpisy, smernice, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom 

priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o Zmluvnej 

strane; 

b) pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky 

osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové 

tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti)  

(ďalej len „dôverné informácie“). 

3. Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným 

spôsobom získané jednou Zmluvnou stranou od druhej Zmluvnej strany na základe a/alebo v 

akejkoľvek súvislosti so Zmluvou môžu byť použité výhradne na účely plnenia predmetu 

Zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa 

zaväzujú dôverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, 

sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnými stranami na základe 

Zmluvy a/alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou udržiavať v tajnosti, zachovávať o nich 

mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a 

odcudzením.  

4. Povinnosť Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje 

na informácie, ktoré: 

a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe 

poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú; 
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b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dôvodu ako z dôvodu 

porušenia povinností podľa Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých 

podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú; 

c) boli vyvinuté Zmluvnou stranou nezávisle na informáciách získaných od druhej Zmluvnej 

strany, získané Zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula, 

a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie. 

5. Za porušenie tohto článku sa nepovažuje zverejnenie tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 

alebo poskytnutie informácií v súlade so zákonom 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. 

 

Čl. XI 

Duševné vlastníctvo 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že pokiaľ príslušné právne predpisy nestanovia inak, výsledky 

činnosti Poskytovateľa nie sú autorským dielom.  

 

 

Čl. XII 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. Zmluva a s ňou 

súvisiace dokumenty sa budú riadiť a interpretovať podľa zákonov Slovenskej republiky. 

2. Zmena alebo doplnenie akýchkoľvek dohodnutých podmienok v tejto Zmluve je možná len 

formou písomného, riadne očíslovaného dodatku k Zmluve podpísaného oprávnenými 

zástupcami oboch Zmluvných strán. Všetka komunikácia medzi Objednávateľom 

a Poskytovateľom pri plnení predmetu tejto Zmluvy bude vedená v slovenskom jazyku, ak táto 

Zmluva neustanovuje inak. Všetky materiály (pokiaľ to ich povaha umožňuje) vypracované 

Poskytovateľom na základe tejto Zmluvy budú vypracované taktiež v slovenskom jazyku, ak táto 

Zmluva neustanovuje inak. 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch v slovenskom jazyku, každý s platnosťou 

originálu, z toho tri (3) sú určené pre Objednávateľa a dva (2) pre Poskytovateľa. 

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto 

Zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že svoje prípadné vzájomné spory v súvislosti s plnením alebo 

výkladom tejto Zmluvy budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním s cieľom dohody 

o sporných skutočnostiach. Pokiaľ zmierlivé riešenie sporu nebude možné, spor rozhodnú 

príslušné slovenské súdy. 

7. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane nevynútiteľným, neplatným alebo neúčinným, 

bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné, neplatné alebo 

neúčinné. Ďalšie ustanovenia tejto Zmluvy ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti 

a účinnosti. Pokiaľ nastane takáto situácia, Zmluvné strany nahradia toto nevynútiteľné, neplatné 
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alebo neúčinné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo 

najviac približovať. 

8. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto Zmluvy a vyhlasujú, že táto Zmluva bola uzavretá 

v súlade s ich určitou, vážnou a zrozumiteľnou vôľou, nie pod nátlakom a nie za jednostranne 

výhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú, že súhlasia s obsahom tejto Zmluvy 

pripojením svojich podpisov nižšie. 

9. 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. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ........................ V Bratislave, dňa ........................ 

Za Objednávateľa 

 

Odtlačok pečiatky Objednávateľa 

Za Poskytovateľa  

 

Odtlačok pečiatky Poskytovateľa 

 

 

 

 

____________________________ 

Mgr. Patrik Krauspe    

vedúci úradu  

 

 

 

 

___________________________ 

Ing. Štefan Orosz 

podpredseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


