
Registračné číslo zmluvy v Centrálnom
Registri zmlúv SNM: SNM-SNR-INÉ-2020/300

Evidenčné číslo zmluvy pre interné potreby
SNM-MSNR/   4   /2020

SERVISNÁ ZMLUVA 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 1 a ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zmluva“)

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Slovenské národné múzeum 
Štatutárny zástupca:                   Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ 
Sídlo:                                                 Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 Bratislava 16 
Organizačný útvar:            Slovenské národné múzeum – Múzeum Slovenských
                                                            národných rád v Myjave,
                                                            sídlom  Štúrova 2, 907 01  Myjava     
oprávnený  konať na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-4541/2017-
110/15225  zo  dňa  10.  októbra  2017  o  vydaní  úplného  znenia  zriaďovacej  listiny  Slovenského
národného múzea vydanej rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej
listiny Slovenského národného múzea č. MK-1062/2002-1 z 1. júla 2002 a rozhodnutia   Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky č. MK-2493/2019-110/3868 zo dňa 14. marca 2019 o zmene a doplnení
zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea
Právna forma: štátna príspevková organizácia
Zástupca oprávnený 
konať vo veciach  zmluvy: Mgr. Alena Petráková,  riaditeľka SNM – Múzeum 

Slovenských národných rád v Myjave
IČO: 164721
DIČ: 2020603068
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN: SK838100000007000243856
Kontakty: 034/2451101-02

/ďalej len objednávateľ/       

2. Dodávateľ:
Obchodné meno:                                  ERSIS s.r.o
Sídlo:                                                 Nálepkova 1,  900 27  Bernolákovo
Zastúpený:                                         Ervín Satury, konateľ
IČO :                                                 47788577
DIČ :                                                 2024111870
Bankové spojenie:                                Tatra banka                                                              
Číslo účtu/IBAN:                                  SK 59 1100 0000 002925914620
Registrácia:                                         Živnostenský register vedený Okresným úradom Senec

Číslo živnosten. registra: 140-19164
/ďalej len „dodávateľ “/       

/ objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“, jednotlivo ako „zmluvná strana“/       



II. Predmet zmluvy

1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať kompletný servis a vykonávanie pravidelných kontrol a
odborných prehliadok, zabezpečovať odborné mesačné, štvrťročné a ročné kontroly, odborné
prehliadky, servis a opravy požiarnej signalizácie („EPS“) za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve na nasledovných zariadeniach objednávateľa:

1.1. Elektrická požiarna signalizácia ( EPS ) ARITECH 2X-F inštalovaná v priestoroch Múzea
SNR v Myjave /vyvedený na Pult centrálnej ochrany/
Ústredňa ARITECH 1
Globálny opakovač ústredne ARITECH 1
Záložný zdroj 2
Optický hlásič 36
Tepelný hlásič 1
Tlačidlový hlásič 3
Univerzálna siréna 4

1.2. Elektrická požiarna signalizácia ( EPS ) ZETTLER BMC8 inštalovaná v priestoroch Múzea
Milana Rastislava Štefánika na Košariskách.

III. Rozsah plnenia

1. Vykonanie pravidelnej mesačnej kontroly a odbornej prehliadky  predmetných EPS systémov
v rozsahu 8 x za kalendárny rok.

2. Vykonanie pravidelnej štvrťročnej kontroly a odbornej prehliadky  predmetných EPS systémov
v rozsahu 3 x za kalendárny rok.

3. Vykonanie  pravidelnej  ročnej  odbornej  kontroly  a  prehliadky  predmetných  EPS  systémov
v rozsahu 1 x za kalendárny rok.

4. Zabezpečenie servisu predmetných EPS systémov podľa požiadaviek objednávateľa.
5. Vykonanie pravidelnej kontroly a odbornej prehliadky  bude potvrdené formou

        zápisu do prevádzkovej knihy EPS. Vykonanie štvrťročnej a pravidelnej ročnej kontroly a
odbornej  prehliadky bude potvrdené formou zápisu do prevádzkovej  knihy EPS a vydaním
písomnej správy o vykonaní príslušnej odbornej prehliadky.

6. Odborné  prehliadky  a skúšky  EPS  zariadení  sa  budú  vykonávať  v zmysle  STN  34-27-10
a vyhlášky  MV  SR  726/2002  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú  vlastnosti  elektrickej  požiarnej
signalizácie,  podmienky jej  prevádzkovania  a zabezpečenia  jej  pravidelnej  kontroly  v znení
neskorších  predpisov.

IV. Cena za odbornú prehliadku a skúšku

1. Cena za odbornú prehliadku a prehliadku predmetných EPS systémov sa stanovuje dohodou
v súlade  so  zákonom  NR  SR  č.  18/1996  Z.z.  o cenách   v znení  neskorších  predpisov
nasledovne : 

1.1.Cena za  kontroly EPS – SNM Myjava:

Popis M.J. Množstvo Jedn. cena Spolu
Ročná kontrola EPS - 1x ročne
Ústredňa  ARITECH  2X-F  do  50
hlásičov

ks 1 192,00 € 192,00 €

Dopravné náklady km 100 0,30 € 30,00 €
Spolu za kontrolu 222,00 €
Štvrťročná  kontrola  EPS  –  3x
ročne
Ústredňa  ARITECH  2X-F  do  50 ks 1 150,00 € 150,00 €



hlásičov
Dopravné náklady km 100 0,30 € 30,00 €
Spolu za kontrolu 180,00 €
Mesačná  kontrola  EPS  –  8x
ročne
Ústredňa  ARITECH  2X-F  do  50
hlásičov

ks 1 25,00 € 25,00 €

Dopravné náklady km 100 0,30 € 30,00 €
Spolu za kontrolu 55,00 €

Celkom 1202,00 €

1.2. Cena za  kontroly EPS – Múzeum M.R. Štefánika Košariská:

Popis M.J. Množstvo Jedn. cena Spolu
Ročná kontrola EPS - 1x ročne
Ústredňa ZETTLER do 25 hlásičov ks 1 160,00 € 160,00 €
Dopravné náklady km 100 0,30 € 30,00 €
Spolu za kontrolu 190,00 €

Štvrťročná  kontrola  EPS  –  3x
ročne
Ústredňa ZETTLER do 25 hlásičov ks 1 120,00 € 120,00 €
Dopravné náklady km 100 0,30 € 30,00 €
Spolu za kontrolu 150,00 €
Mesačná  kontrola  EPS  –  8x
ročne
Ústredňa ZETTLER do 25 hlásičov ks 1 25,00 € 25,00 €
Dopravné náklady km 100 0,30 € 30,00 €
Spolu za kontrolu 55,00 €

Celkom 1080,00 €

2. Zmluvná cena je konečná , maximálna a zahŕňa všetky náklady a výdavky dodávateľa 
v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

V. Podmienky plnenia predmetu zmluvy

      1.  Pravidelnú  odbornú  prehliadku  na  zariadeniach  EPS  je  povinný  dodávateľ  vykonávať  na
základe písomnej objednávky objednávateľa. 
Platnosť  ustanovení  tejto  zmluvy  je  podmienená  písomnou  objednávkou  objednávateľa
k jednotlivým termínom uvedeným v bode 2 tohto článku na vykonanie odborných prehliadok.

2. Mesačné odborné kontroly a prehliadky na zariadeniach EPS budú vykonané  v 1., 3., 4., 6., 7.,
9., 10., 12. mesiaci príslušného kalendárneho roka.
Štvrťročné  odborné  kontroly  a  prehliadky  na  zariadeniach  EPS  budú  vykonané  v 5.,8.,11.
mesiaci  príslušného kalendárneho roka.
Ročná  odborná  kontrola  a  prehliadka  na  zariadeniach  EPS  bude  vykonaná  v 2.  mesiaci
príslušného kalendárneho roka.

3. Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi v lehote 2 pracovných dní od podpísania tejto
zmluvy zoznam svojich zamestnancov, ktorí budú oprávnení konať v jeho mene. Objednávateľ
zabezpečí  pre  zamestnancov  dodávateľa  voľný  vstup  do  príslušných  prevádzok,  kde  je
namontované zariadenie EPS. V opačnom prípade je dodávateľ zbavený všetkých povinnosti
a záruk.

4. Dodávateľ  vyhlasuje,  že  sa  zoznámil  s rozsahom a povahou  predmetu  zmluvy,  že  sú  mu
známe technické, kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky realizácie zmluvy, a že disponuje
technickým,  materiálnym  vybavením  a personálnymi  kapacitami,  odbornými  znalosťami,
oprávneniami, povoleniami, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu predmetu tejto zmluvy a že
predmet  zmluvy   bude  realizovať  s odbornou  starostlivosťou  podľa  dohodnutého  rozsahu
odborne spôsobilými osobami v súlade s príslušnou legislatívou SR.



5.  Dodávateľ  sa  zaväzuje  na  riadne  zaobchádzanie  s majetkom  v správe  objednávateľa  a
dodržiavať  jeho  bezpečnostné  predpisy,  protipožiarne  opatrenia  a  organizačno-technické
prevádzkové normy. Počas  poskytovania plnenia podľa tejto zmluvy  sa dodávateľ zaväzuje
zabezpečiť plnenie povinností BOZP vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane  zdravia  pri  práci  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších
predpisov, všeobecne záväzných predpisov SR na zabezpečenie ochrany kultúrnych pamiatok
pred požiarmi a požiarnej ochrany, najmä ustanovenia zákona č, 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v platnom znení.

6. Dodávateľ  sa  zaväzuje  poskytovať  plnenie  predmetu  zmluvy  riadne  a včas  v rozsahu
upravenom touto zmluvou odborne, kvalitne, v súlade s platnými právnymi predpismi SR a
technickými normami platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, vzťahujúcimi sa na
predmet zmluvy a v súlade s príslušnými návodmi na použitie  zariadení.   V prípade zmeny
technických  a právnych  noriem  SR  a EU   budú  vykonávané  skúšky  činnosti  a odborné
prehliadky a skúšky zodpovedať novým platným a účinným technickým a právnym normám
SR a EU.

VI. Platobné podmienky,  záruka, vady a zodpovednosť za škodu

1. Cenu vykonaných prác uhradí objednávateľ po riadnom a včasnom výkone prác na základe 
predložených faktúr. Doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia. Prílohou faktúry 
bude zoznam vykonaných prác, opatrený podpisom zodpovednej osoby objednávateľa,  
záznamy o vykonanej pravidelnej odbornej prehliadke, resp. o vykonaní servisnej činnosti za 
fakturované obdobie.

2. Pri plnení podmienok návodu k obsluhe zariadenia a podmienok tejto zmluvy
   zodpovedá dodávateľ za riadny chod zariadenia pre obdobie do termínu ďalšej dohodnutej

prehliadky EPS.
3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
4. V prípade, ak  faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej

nebudú priložené doklady spôsobom podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť
faktúru dodávateľovi  na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V takom
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením
opravenej alebo doplnenej faktúry dodávateľovi.

5. Dodávateľ  bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu  objednávateľa  nemá  právo  previesť
práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený ani postúpiť
akékoľvek pohľadávky tretej  osobe, ktoré mu vznikli  voči  objednávateľovi  podľa alebo na
základe tejto zmluvy.

6. Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi pri poskytovaní predmetu plnenia
podľa  tejto  zmluvy  v  zmysle  príslušných  ustanovení  Obchodného  zákonníka  a  súvisiacich
platných právnych predpisov SR. V prípade, ak voči objednávateľovi  budú uplatnené sankcie
zo strany tretích osôb v súvislosti  s plnením dodávateľa podľa tejto zmluvy, je dodávateľ
povinný objednávateľovi   uhradiť  uplatnené sankcie ako aj   náhradu škody  vzniknutú v
súvislosti s plnením dodávateľa podľa tejto zmluvy do 14 kalendárnych dní  odo dňa doručenia
písomnej výzvy objednávateľa.

7. Akákoľvek dokumentácia vytvorená dodávateľom  pre objednávateľa na základe tejto zmluvy
alebo získaná v súvislosti  s ňou je  vlastníctvom objednávateľa a dodávateľ  je  ju povinný
objednávateľovi kedykoľvek na požiadanie predložiť a poskytnúť.

8. Dodávateľ  zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl.  Obchodného zákonníka.  Dodávateľ
zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných technických noriem Slovenskej
republiky a že bude spôsobilý k zmluvnému účelu.

9. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady vykonanej činnosti  najneskôr do 24 hodín
od  uplatnenia  si  oprávnenej  reklamácie  objednávateľom,  ak  sa  zmluvné  strany  písomne
nedohodnú inak.



10. Na vykonanie  pozáručnej  opravy  dodávateľ  poskytuje  záruku v dĺžke  12 mesiacov
mesiacov odo dňa jej vykonania a odovzdania objednávateľovi.

VII. Trvanie zmluvy a jej ukončenie

1. Táto zmluva  sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy  do 31.12.2023.

2. Účinnosť  tejto zmluvy skončí: 
a) uplynutím doby, na ktorú je uzavretá, 
b) písomnou dohodou, 
c) výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek  zo zmluvných strán s jednomesačnou výpovednou dobou

aj bez uvedenia dôvodu, pričom dodávateľovi nevzniká nárok na náhradu akejkoľvek škody
v súvislosti s uplatnením výpovede zo strany objednávateľa, zmluvu možno vypovedať len
písomne  a  výpovedná  doba  začína  plynúť  prvým  dňom mesiaca  nasledujúceho  po  dni
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

d)  odstúpením  od   zmluvy  v  prípade  jej  podstatného  porušenia  ktoroukoľvek  zmluvnou
stranou.  

2. Zmluvné strany sa dohodli,  že pod podstatným porušením zmluvnej povinnosti rozumejú:
2.1 na strane dodávateľa: 

a)  nevykonanie činností v zmysle predmetu zmluvy  v rozsahu dohodnutom v zmluve, a to ani
po stanovení náhradnej lehoty;

b)  opakované  časové  oneskorenie  pri  odstraňovaní  reklamovaných  vád  ,  pri  nástupe  na
ohlasované činnosti alebo pri poskytovaní akýchkoľvek činností v zmysle predmetu zmluvy;

c) porušenie akejkoľvek povinnosti dodávateľa, pokiaľ k náprave vadného stavu nedošlo ani v
lehote 5 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na nápravu;

d)  pokiaľ  v  dôsledku  činnosti  dodávateľa,  bez  predchádzajúceho  písomného   súhlasu
objednávateľa, dôjde k uzavretiu, resp. obmedzeniu, prevádzky zazmluvného objektu; 

e) dodávateľ nie je  poistený voči zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám, vrátane
objednávateľa,  v súvislosti so svojou činnosťou vykonávanou v zmysle tejto zmluvy;

f)   dodávateľ  preukázateľne  porušil  všeobecne  záväzné  právne  predpisy   SR  v oblasti
pracovného práva,  ustanovenia zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov ,
ustanovenia sociálneho práva alebo v oblasti  ochrany životného prostredia alebo ďalšie
právne predpisy SR v súvislosti s plnením tejto zmluvy;

g)  ak  nastanú  také  skutočnosti,  ktoré  majú  za  následok   zmenu  v právnom  postavení
dodávateľa  napr.  vstup  do  likvidácie,  začatie  konkurzného  alebo  reštrukturalizačného
konania,   strata  príslušného  podnikateľského  oprávnenia  potrebného  na  realizáciu
predmetu zmluvy, strata spôsobilosti poskytovať plnenie podľa tejto zmluvy;

2.2  na strane objednávateľa: 
a) opakované podstatné omeškanie objednávateľa s platením faktúr od doručenia písomnej

výzvy  na  nápravu  vzniknutého  omeškania,  podstatným  omeškaním  sa  rozumie,  ak  je
objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 30 dní;

3. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane,
inak  je  neplatné.  Odstúpenie  nadobúda  účinnosť  dňom  jeho  doručenia  druhej  zmluvnej
strane.V odstúpení musí byť uvedený aj jeho dôvod. 

4. Ukončenie  zmluvy  sa  nedotýka  nárokov  na  náhradu  škody  vzniknutej  porušením  zmluvy,
dohodnutých sankcií za porušenie zmluvy, nárokov z vád plnenia  a iných ustanovení, ktoré
podľa prejavenej vôle zmluvných strán, alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po
zániku zmluvy.

VIII. Osobitné ustanovenia

1. Dodávateľ je povinný  zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa objednávateľa,



ktoré sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, a to počas trvania zmluvy ako
aj  po  skončení  účinnosti  prípadne  platnosti  tejto  zmluvy.  Platí,  že  bez  predchádzajúceho
písomného  súhlasu  nie  je  dodávateľ  oprávnený  zverejniť,  či  inak  sprístupniť  informácie
podliehajúce mlčanlivosti  podľa tejto zmluvy. Záväzok mlčanlivosti,  sa zo strany dodávateľa
vzťahuje  hlavne  na  všetky  informácie,  ktoré  sa  vzťahujú  k plneniu  tejto  zmluvy;  všetky
informácie  o  strážení  objektov  objednávateľa;  informácie  o  systémoch  vnútornej  kontroly
objednávateľa;  informácie  o systémoch,  ktoré  sú  predmetom  plnenia  podľa  tejto  zmluvy,
informácie  o prevádzkových  priestoroch  objednávateľa;  všetky  informácie,  ktorých
sprístupnenie  by  mohlo  mať  negatívny  vplyv  na  činnosť  objednávateľa;  informácie  o
akýchkoľvek  škodách,  náhodných  udalostiach,  poistných  udalostiach,  krádežiach,
vyšetrovaniach, prepadnutiach alebo iných obdobných udalostiach a všetky ďalšie informácie,
ktoré  objednávateľ  kedykoľvek  behom  doby  platnosti  tejto  zmluvy  označí  za  dôverné.
dodávateľ  je  povinný  zabezpečiť,  aby  všetky  osoby,  ktoré  budú  pri  plnení  záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy vykonávať pre dodávateľa činnosti predvídané touto zmluvou boli
zaviazané mlčanlivosťou v rovnakom rozsahu, ako dodávateľ.

2. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na  informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali
verejne známymi, informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa
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,  informácií,
ktoré je povinný objednávateľ zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov a
informácií, ktorých  sprístupnenie je vyžadované všeobecne záväzným právnym predpisom SR
alebo v konaní pred súdom alebo iným na to oprávneným orgánom.

3. Dodávateľ  je  povinný  informovať  objednávateľa  o  porušení  mlčanlivosti  bez  zbytočného
odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedel. Ustanovenia tohto článku platia a sú
účinné aj po zániku tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznamy, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti
doručované v súvislosti  s touto zmluvou druhej zmluvnej  strane sa považujú za doručené
druhej zmluvnej strane, ak táto zmluva neurčuje inak: 

a)  v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) dňom jej odoslania,
pričom  je  potrebné  preukázať  doručenie  elektronickej  pošty  (e-mailu)  potvrdením  o
odoslaní e-mailu a potvrdením o prečítaní správy, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail
príjemcu sa nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom alebo 

b)  v  prípade  doručovania  prostredníctvom  pošty,  kuriérom  alebo  v  prípade  osobného
doručovania,  doručením  písomnosti  druhej  zmluvnej  strane  s  tým,  že  v  prípade
doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene na adresu
určenú v Článku I. tejto zmluvy. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý
príslušná zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať,
alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky doručovanej poštou na pošte, alebo v ktorý je
na  zásielke,  doručovanej  poštou  príslušnej  zmluvnej  strane,  preukázateľné
zamestnancom  pošty  vyznačená  poznámka,  že  „adresát  sa  odsťahoval“,  „adresát  je
neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. 

c) Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa ukončenia tejto zmluvy
budú doručované len prostredníctvom pošty, osobne alebo kuriérom.

5. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  pokiaľ  v súvislosti  s plnením  povinností  podľa  tejto  zmluvy
poskytli, alebo poskytnú osobné údaje fyzických osôb, zaväzujú sa s týmito osobnými údajmi
nakladať a tieto osobné údaje spracovávať výlučne na účely plnenia povinností podľa tejto
zmluvy a v súlade s príslušnými aktuálne platnými a účinnými právnymi prepismi o ochrane
osobných údajov najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679
zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom
pohybe  týchto  údajov,  ktorým  sa  zrušuje  smernica   95/46/ES  (všeobecné  nariadenie  o
ochrane údajov). 

6. V  prípade  akejkoľvek  zmeny  adresy  alebo  kontaktných  údajov  určených  na  doručovanie
písomností  na základe tejto  zmluvy alebo v súvislosti  s  touto  zmluvou sa zmluvná strana
zaväzuje  o  zmene  adresy  a  kontaktných  údajov  bezodkladne  písomne  informovať  druhú
zmluvnú  stranu,  v  takomto  prípade  je  pre  doručovanie  rozhodujúca  nová  adresa  a  nové
kontaktné údaje riadne oznámené druhej zmluvnej strane.



IX. Záverečné ustanovenia

1.  Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  oprávnenými  zástupcami  zmluvných  strán
a účinnosť  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom  vlády  Slovenskej  republiky  zmysle  ustanovenia  §  47a  zákona  č.  40/1964  Zb.
Občiansky zákonník 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 informácií)
v znení neskorších právnych predpisov.

2. Zmeny a dodatky obsahu tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomne, formou 
    očíslovaného dodatku, ktorý nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami

oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia  v Centrálnom
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky .

3. Právne vzťahy vyplývajúce z  tejto  zmluvy a v tejto  zmluve vyslovene neupravené sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších  predpisov,  vyhláškou   MPSVaR   508/2009  Z.z.  ktorou  sa  ustanovujú
podrobnosti  na  zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  s  technickými
zariadeniami  tlakovými,  zdvíhacími,  elektrickými  a  plynovými  a  ktorou  sa  ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, vyhláškou MV
SR č.  726/2002 Z.z.  ktorou sa ustanovujú vlastnosti  elektrickej  požiarnej  signalizácie,
podmienky  jej  prevádzkovania  a  zabezpečenia  jej  pravidelnej  kontroly  a  ďalšími
dotknutými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a technickými
normami   vzťahujúcimi sa na predmet zmluvy.

4.  Dodávateľ  pri  realizácii  predmetu  zmluvy  je  povinný  dodržiavať  predpisy  a  opatrenia  na
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako i
protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonanej práce. 

5.  Zmluva  je  vyhotovená  v  5  rovnopisoch  s platnosťou  originálu,  z  toho  3  rovnopisy  pre
objednávateľa a 2 rovnopisy pre dodávateľa.

6.  Dodávateľ vyhlasuje, že zmluva neobsahuje informácie, ktoré by nebolo možné zverejniť resp.
sprístupniť v zmysle zákona, a to najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové
tajomstvo a pod. a v prípade, že také informácie obsahuje, dáva objednávateľovi  súhlas tieto
informácie v zmysle zákona zverejniť resp. sprístupniť.

7. V prípade, že je  alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné,  zostávajú
ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu
zmluvných  strán.  Zmluvné  strany  sa  potom  zaväzujú  upraviť  svoj  vzťah  prijatím  iného
ustanovenia,  ktoré  svojím  obsahom  a  povahou  najlepšie  zodpovedá  zámeru  neplatného
ustanovenia.

8. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  sa  riadne  oboznámili  s obsahom  tejto  zmluvy,  že  nebola
uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej vôle,
ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená na znak súhlasu ju podpisujú.

V Myjave  .........................

................................................             ..................................................
             Objednávateľ    Dodávateľ
     Mgr. Alena Petráková  Ervín Satury
     riaditeľka SNM-MSNR     konateľ
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