
ZMLUVA O VYTVORENÍ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU 

DODÁVKA ÚPRAV INFORMAČNÉHO SYSTÉMU SREP 

 

(ďalej len „Zmluva“)   

uzavretá v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 

právom (autorský zákon) (ďalej len „Autorský zákon“) a ustanovení  

§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi 

 

1. Objednávateľom: 

Názov: Environmentálny fond 

Sídlo:  Bukureštská 4,  813 26 Bratislava 

IČO:  307 96 491 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Bratislava   

Číslo účtu:  7000198071/8180  

Štatutárny zástupca:  Ing. Juraj Morvay, riaditeľ  

Štátny fond:  zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších        

predpisov 

Poverený zamestnanec na rokovanie vo 

veciach Zmluvy:                                

 Ing. Juraj Morvay, riaditeľ, tel.: 02 57783116,                        

email : morvay@envirofond.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

2. Autorom - zhotoviteľom: 

Obchodné meno: Lazar Consulting, s.r.o.   

sídlo: Klariská 10, 811 03 Bratislava, Slovenská republika 

V mene ktorého koná: RNDr. Maroš Lazár, konateľ, lazar@lacon.sk 

 Ing. Peter Cák, výkonný riaditeľ, cak@lacon.sk  

IČO: 35 740 175 

IČ DIČ: SK2020270593 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2620100781/1100  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, Vložka č. 16688/B 

         

(ďalej len „zhotoviteľ)  

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

 

Preambula   

 
Informačný systém SREP bol pre Environmentálny fond postupne programovaný v rokoch 2000 až 

mailto:lazar@lacon.sk
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2008 na základe zmlúv uzatvorených a) medzi Štátnym fondom životného prostredia a 

spoločnosťou Lazar Consulting, s.r.o., b) medzi Ministerstvom životného prostredia SR a 

spoločnosťou Lazar Consulting, s.r.o.,  c)  medzi Environmentálnym fondom a spoločnosťou Lazar 

Consulting, s.r.o., so sídlom Klariská 10, 811 03 Bratislava. 

Informačný systém Environmentálneho fondu SREP sa považuje podľa § 5 ods. 22 zákona č. 

618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) za 

zamestnanecké dielo, kde majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom 

mene a na svoj účet zamestnávateľ, vrátane práva na zverejnenie diela a práva na uvádzania diela 

na verejnosti pod svojím menom. 

Zhotoviteľ, spoločnosť Lazar Consulting, s.r.o., vykonáva majetkové autorské práva 

k informačnému systému Environmentálneho fondu SREP. 

Práva na úpravy, akýkoľvek zásah do zdrojových kódov, rozširovanie funkcionality, alebo iné 

zasahovanie do diela autora, ako aj udeľovanie licencií môže vykonávať len spoločnosť Lazar 

Consulting, s.r.o. 

Z týchto dôvodov uzavierajú Zhotoviteľ a Objednávateľ túto Zmluvu rokovacím konaním bez 

zverejnenia v zmysle § 58 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. I 

Predmet Zmluvy 

Predmetom tejto Zmluvy je: 

a) záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa počítačový program: 

- dopracovanie procesov spracovania žiadosti o úver 

- dopracovanie procesov hodnotenia žiadosti o dotáciu  

- integrácia ERP s existujúcimi modulmi IS SREP 

- zmena riadenia kontroly v procesoch spracovania žiadostí  

- doplnenie elektronických vstupných formulárov na podávanie žiadosti o 

podporu  

- doplnenie elektronickej podateľne do celkového manažmentu procesov v 

organizácii  

- doplnenie modulu pre riadenie incidentov a zmien v IS SREP 

-  doplnenie modulu DMS (Document Management System) - riadenia toku 

dokumentov v organizácii 

- analýzu procesov a aktualizácia dokumentácie 

- doplnenie procesu archivácie žiadosti a doplnenie archivácie zmien pri 

modifikácii žiadosti. 

- doplnenie modulu pre podporné procesy.  

- migrácia IS SREP do prostredia UniPaaS, 

ktorý je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 Zmluvy (ďalej len „počítačový 

program“), 
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b) záväzok objednávateľa prevziať plnenia od zhotoviteľa, zaistiť v tejto Zmluve 

dohodnutú súčinnosť a súčinnosť potrebnú na plnenie záväzkov zhotoviteľa, a zaplatiť 

jeho cenu v termínoch a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 

Čl. II 

Povinnosti zhotoviteľa 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť počítačový program riadne v súlade s prílohou č. 1 a včas 

podľa harmonogramu uvedeného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a objednávateľovi odovzdá v písomnej a elektronickej 

podobe dokumentáciu súvisiacu s dodanými plneniami. 

2.3 Zoznam oprávnených osôb zhotoviteľa,  ktoré budú oprávnené pri plnení tejto Zmluvy 

vstupovať do sídla objednávateľa a dávať požiadavky objednávateľovi na poskytnutie 

súčinnosti podľa tejto Zmluvy je uvedený v prílohe č. 3 Zmluvy (ďalej len „oprávnené 

osoby“). V prípade plánovanej zmeny v zozname oprávnených osôb, je zhotoviteľ povinný 

o tejto skutočnosti  objednávateľa  písomne (resp. emailom alebo faxom) informovať 

najneskôr 5 kalendárnych dní pred touto zmenou. Zhotoviteľ garantuje odbornosť 

oprávnených osôb. 

 

Čl. III 

Povinnosti objednávateľa 
 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky potrebné podklady pre 

vytvorenie počítačového programu podľa tejto Zmluvy a poskytnúť súčinnosť pri plnení 

záväzkov zhotoviteľa.  

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje pre potreby realizácie plnení podľa Zmluvy poskytnúť 

zhotoviteľovi prístup do priestorov objednávateľa, k technickému vybaveniu, vnútorným 

predpisom a dátovým súborom v dohodnutom formáte. 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje zúčastniť sa odovzdania čiastkových plnení počítačového 

programu podľa čl. IV Zmluvy. 

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaistiť a udržiavať technické a technologické podmienky určené 

zhotoviteľom, ktoré sú predpokladom plnenia zhotoviteľa podľa Zmluvy a dodržiavať 

podmienky podľa prevzatej dokumentácie uvedenej v bode 2.2 článku II Zmluvy.  

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje pri prevádzkovaní servera zachovávať rezervu voľnej diskovej 

pamäte vo veľkosti najmenej 30 % z celkovej diskovej kapacity servera. 

 

Čl. IV 

Termíny plnenia Zmluvy 

Zhotoviteľ ukončí dodávku plnenia, resp. čiastkových plnení (etáp plnenia) podľa termínov plnenia 

uvedených v prílohe č. 2  Zmluvy. 
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Čl. V 

Miesto dodania plnení 

Miestom dodania počítačového programu a jeho čiastkových plnení zhotoviteľom objednávateľovi 

podľa tejto Zmluvy je sídlo objednávateľa. 

 

Čl. VI 

Odovzdanie a prevzatie plnenia zhotoviteľa a jeho jednotlivých častí 

6.1 Pred ukončením samostatných častí plnenia (t.j. jednotlivých etáp podľa prílohy č. 2 

Zmluvy), ktoré sa budú odovzdávať zhotoviteľom objednávateľovi, zhotoviteľ  

objednávateľovi doručí na prevzatie týchto plnení akceptačný protokol podľa prílohy č. 4 

Zmluvy (ďalej len „akceptačný protokol“) spolu so sprievodným listom.  

6.2  Ukončenie jednotlivých etáp plnenia uvedených v prílohe č. 2 Zmluvy musí byť písomne 

potvrdené zmluvnými stranami na základe akceptačného protokolu. 

6.3 Objednávateľ môže odmietnuť podpísanie akceptačného protokolu iba písomne, 

s uvedením dôvodov, ktoré preukazujú porušenie Zmluvy zhotoviteľom. Toto písomné 

odôvodnenie je objednávateľ povinný doručiť zhotoviteľovi do troch pracovných dní odo 

dňa doručenia  akceptačného protokolu so sprievodným listom objednávateľovi. Pokiaľ 

nebude akceptačný protokol podpísaný a nebudú do troch pracovných dní odo dňa jeho 

doručenia objednávateľovi doručené zhotoviteľovi písomne uvedené dôvody prečo nebol 

podpísaný, platí nevyvrátiteľná domnienka, že akceptačný protokol sa považuje za 

podpísaný a účinky podpísaného akceptačného protokolu nastali dňom doručenia 

akceptačného protokolu objednávateľovi.  Za doručenie písomne uvedených dôvodov 

nepodpísania akceptačného protokolu sa rozumie, ak objednávateľ odoslal doporučenou 

poštou na adresu sídla zhotoviteľa alebo poskytol osobne zhotoviteľovi písomné  

odôvodnenie odmietnutia prevzatia čiastkového plnenia počítačového programu v súlade 

s touto Zmluvou najneskôr v tretí pracovný deň odo dňa doručenia akceptačného protokolu 

objednávateľovi.  

6.4 Ukončením každej časti - modulu v zmysle prílohy č. 2 Zmluvy sa začne testovacia 

prevádzka ohľadom len týchto čiastkových plnení podľa prílohy č. 2 Zmluvy a dohody 

zmluvných strán.  

6.5  Zmluvné strany sa dohodli, že bezpečnostnú kópiu zdrojového kódu k počítačovému 

programu (ďalej „Bezpečnostná kópia“) zhotoviteľ uloží v zašifrovanej podobe na nosič 

CD ROM alebo DVD ROM a odovzdá ju bezodkladne po poslednom čiastkovom plnení 

počítačového programu podľa Zmluvy v uzatvorenej zapečatenej obálke do bezpečnostnej 

schránky objednávateľa, ktorú oznámi objednávateľ zhotoviteľovi (ďalej len 

„Bezpečnostná schránka“). Zhotoviteľ sa zaväzuje počas účinnosti servisnej zmluvy 

v zmysle bodu 8.5 Zmluvy v polročných intervaloch, ak dôjde k zmenám na počítačovom 

programe, odovzdať do Bezpečnostnej schránky aktualizovanú Bezpečnostnú kópiu na 

nosiči CD ROM alebo DVD ROM. S výnimkou prípadov uvedených v bode 6.6 Zmluvy je 

objednávateľ povinný uschovať Bezpečnostnú kópiu a túto držať v Bezpečnostnej schránke 

a nie je oprávnený s ňou nakladať nijakým spôsobom. Heslo potrebné na odšifrovanie 

Bezpečnostnej kópie zdrojového kódu uloží zhotoviteľ do notárskej úschovy ako listinu 

(ďalej len „Listina s Heslom“). Za týmto účelom zhotoviteľ na základe písomného 
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podnetu objednávateľa dá spísať notárovi určenému zhotoviteľom zápisnicu o úschove 

Listiny s Heslom, notárska úschova bude zriadená do 30 pracovných dní po doručení 

podnetu objednávateľa zhotoviteľovi na dobu trvania servisnej zmluvy v zmysle bodu 8.5 

Zmluvy, pričom v prípade predĺženia účinnosti servisnej zmluvy v zmysle bodu 8.5 

Zmluvy alebo uzatvorením novej servisnej zmluvy, zhotoviteľ notársku úschovu predĺži 

o dobu predĺženia účinnosti týchto servisných zmlúv. V notárskej zápisnici o úschove 

Listiny s Heslom notár osvedčí objednávateľovi vyhlásenie zhotoviteľa, že Listina 

s Heslom obsahuje prístupový kód umožňujúci objednávateľovi nakladať s Bezpečnostnou 

kópiou. Náklady na uloženie a výber Listiny s Heslom u notára znáša objednávateľ. 

Rovnopis notárskej zápisnice predloží zhotoviteľ objednávateľovi k nahliadnutiu a 

odovzdá objednávateľovi jedno vyhotovenie tejto zápisnice. 

6.6 Na základe podmienok notárskej úschovy uvedených v notárskej zápisnici v zmysle bodu 6.5 

tohto článku Zmluvy notár vydá objednávateľovi Listinu s Heslom, ak objednávateľ notárovi 

predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného registra zhotoviteľa, 

ktorou bude preukázaný zánik zhotoviteľa ako právnickej osoby bez právneho nástupcu.  

 

Čl. VII 

Cena za vytvorenie počítačového programu 

7.1 Cena za vytvorenie počítačového programu bola stanovená dohodou zmluvných strán 

podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je uvedená aj za 

jednotlivé jeho časti v prílohe č. 2 Zmluvy. 

7.2 Celková konečná cena za vytvorenie počítačového programu, v ktorej sú započítané všetky 

náklady zhotoviteľa je:  

836 160,00 EUR s DPH  (slovom: osemstotridsaťšesťtisíc stošesťdesiat euro) (696 800,00 

Eur bez DPH,  20% DPH vo výške 139 360,00 Eur). 

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zálohu vo výške 418 080,00 EUR na 

základe zhotoviteľom vystavenej zálohovej faktúry po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. 

Zaplatená záloha bude odpočítaná z jednotlivých čiastkových faktúr zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi jednotlivé dodané čiastkové plnenia  

v zmysle prílohy č. 2 Zmluvy, len na základe podpísaného a schváleného akceptačného 

protokolu objednávateľom, ktorého kópia bude priložená k príslušnej faktúre alebo 

v prípade ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v tretej vete článku 6.3 Zmluvy aj bez 

priloženia akceptačného protokolu s písomným upozornením dôvodu nepriloženia 

akceptačného protokolu.  

7.4 Splatnosť faktúr vystavených zhotoviteľom za plnenia ním dodané podľa tejto Zmluvy je 

do 14 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 

7.5 Všetky platby v prospech zhotoviteľa budú poukázané na jeho bankový účet uvedený 

v záhlaví tejto Zmluvy, a tieto ceny musia byť v plnej výške, neznížené o akékoľvek 

bankové  poplatky alebo iné náklady spojené s prevodom.  

7.6 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude inak 

nesprávne vystavená, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi do 3 pracovných 

dní od jej doručenia na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne 

plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry zhotoviteľom 

objednávateľovi. 
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7.7 V prípade ak bude objektívne potrebné vykonať na počítačovom programe práce naviac, 

zhotoviteľ ich vykoná  po písomnom odsúhlasení oprávnenou osobou objednávateľa podľa 

hodinových sadzieb uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy. 

 

Čl. VIII 

Záruka za počítačový program 

8.1 Záručná doba na jednotlivé časti počítačového programu je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo 

dňa prevzatia týchto jednotlivých častí počítačového programu objednávateľom (ukončenia 

jednotlivých etáp podľa prílohy č. 2 Zmluvy). 

8.2 Záruky sa neposkytujú na poruchy a  iné stavy spôsobené nesprávnym použitím, externými 

vplyvmi, vrátane servisu alebo modifikácií prevedených osobami, ktoré nie sú k tomu 

zhotoviteľom oprávnené, alebo prevádzkou v prostredí nezodpovedajúcom parametrom 

určeným pre počítačový program. Záručný servis nemôže byť poskytnutý, pokiaľ 

podmienky v priestoroch objednávateľa sú rizikové s ohľadom na bezpečnosť a ochranu 

zdravia  zamestnancov zhotoviteľa. 

8.3 Poruchou podľa tejto Zmluvy sa rozumie stav počítačového programu preukázateľne 

nespôsobený počítačovým programom dodaným zhotoviteľom ani žiadnym z jeho 

komponentov, ktorý vzniká najmä zle nadstavenými parametrami počítačového programu, 

ktoré nadstavil objednávateľ, obsluhou počítačového programu vykonávanou v rozpore 

s dokumentáciou dodanou zhotoviteľom alebo v rozpore s touto Zmluvou v rámci plnenia 

Zmluvy alebo pokynmi zhotoviteľa. 

8.4 Softvér dodaný ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy, ku ktorému majú práva tretie strany 

a nebol vyvinutý ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy, podlieha záručným podmienkam, 

ktoré sa k nemu viažu tak, ako boli tieto dodané spolu s takým softvérom alebo ako jeho 

súčasť, a ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku VIII sa naň nevzťahujú. 

8.5 Softvérový servis dodaného počítačového programu podľa tejto Zmluvy sa bude 

uskutočňovať podľa Zmluvy o servise a službách k dodanému dielu č. 90/2003/3.4 

uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom dňa 1.11.2003,  dodatku č. 1 zo dňa 

3.01.2005 a dodatku č. 2 zo dňa 7.05.2008 resp. podľa neskôr uzatvorenej servisnej zmluvy 

medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Na pozáručný servis počítačového programu sa 

budú vzťahovať primerane ustanovenia servisnej zmluvy podľa predchádzajúcej vety, ak sa 

zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

 
Čl. IX 

Právo použiť počítačový program 

9.1 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradný bezodplatný súhlas na použitie počítačového 

programu dodaného na základe tejto Zmluvy a každej  jeho časti na území Slovenskej 

republiky počnúc od dodania počítačového programu objednávateľovi počas trvania 

autorských práv zhotoviteľa k počítačovému programu. Objednávateľ je oprávnený 

používať počítačový program akýmkoľvek spôsobom, ktorý je možný podľa aktuálneho 

stavu techniky v čase použitia, najmä spôsobmi uvedenými v § 18 Autorského zákona, 

avšak objednávateľ nie je oprávnený vykonávať zmeny počítačového programu ani udeliť 

tretej osobe súhlas na použitie Počítačového programu bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu zhotoviteľa. 
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Čl. X 

Ďalšie dojednania 

10.1 Každá zo zmluvných strán sa druhej zmluvnej strane sa v rámci realizácie tejto Zmluvy 

zaväzuje, že  

(i) všetky údaje, dáta, dokumenty, podklady alebo akékoľvek iné informácie (vrátane 

všetkých súborov, kópií dokumentov a poznámok), zaznamenané či už v písomnej, v 

elektronickej alebo v akejkoľvek inej zmyslami vnímateľnej podobe jej odovzdané, 

poskytnuté, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom ňou získané od druhej 

zmluvnej strany alebo jej subdodávateľov alebo tretích strán podieľajúcich sa na plnení 

tejto dohody (ďalej len „Dôverné informácie“) bude udržiavať v tajnosti a zachovávať o 

nich mlčanlivosť, bude ich chrániť pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, 

stratou a odcudzením, nevyzradí ich, nesprístupní ich, nezverejní ich, nebude ich šíriť, 

nebude ich používať inak ako na plnenie tejto Zmluvy nebude používať v rozpore s týmto 

vyhlásením a ani žiadne z Dôverných informácií neodovzdá ani neposkytne žiadnej inej 

fyzickej ani právnickej osobe, a to počas ani po ukončení tejto Zmluvy,  

(ii) zabezpečí riadne a včasné utajenie a zachovávanie mlčanlivosti o Dôverných 

informáciách aj u svojich zamestnancov, štatutárnych orgánov, členov štatutárnych 

orgánov, dozorných orgánov, členov dozorných orgánov, zástupcov, splnomocnencov, 

subdodávateľov ako i iných tretích osôb, 

(iii) v prípade nedodržania ktoréhokoľvek z vyhlásení urobených alebo porušenia 

ktorejkoľvek povinnosti alebo záväzku uvedených v tomto článku Zmluvy nahradí druhej 

zmluvnej strane podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka akúkoľvek a všetku škodu 

maximálne však do výšky ceny za vytvorenie počítačového programu, ktorá jej 

nedodržaním alebo porušením týchto vyhlásení, povinností alebo záväzkov vznikla.  

10.2  Objednávateľ je v omeškaní s poskytnutím súčinnosti v prípadoch, ak objednávateľ, alebo 

organizácia v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, alebo iný orgán štátnej správy neposkytne 

pre potreby realizácie Zmluvy údaje podľa pokynov zhotoviteľa a požadovanú súčinnosť 

riadne a včas. Lehoty plnenia sa predlžujú o dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní 

s poskytnutím súčinnosti podľa predchádzajúcej vety.  

10.3 Pri omeškaní dlhšom ako 15 dní má druhá strana právo prerušiť poskytovanie svojho 

plnenia až do dňa, v ktorý bude také omeškanie ukončené. Prerušenie plnenia zmluvná 

strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane a o dobu prerušenia sa predlžujú všetky 

lehoty jej plnenia dohodnuté v Zmluve. 

10.4 Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za omeškanie svojho plnenia z tejto 

Zmluvy, a ustanovenia, ktoré stanovujú dôsledky takého omeškania sa nepoužijú, ak je 

také omeškanie spôsobené okolnosťami, (i) ktoré táto zmluvná strana nemohla ovplyvniť 

(ii) vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka, a to ani ak také 

okolnosti nastali v dobe, keď už taká zmluvná strana bola v omeškaní.  

10.5 Zmluvné strany sú oprávnené poskytnúť Dôverné informácie i) ak je ich poskytnutie 

požadované kompetentným súdom, či už podľa ich príslušného pracovného predpisu na 

poskytnutie dokumentov alebo ii) v súlade so zákonom, alebo iným všeobecne záväzným  

predpisom, podľa ktorého je zmluvná strana povinná konať, iii) vládnemu, bankovému, 

daňovému alebo inému kontrolnému orgánu, ktorý je oprávnený a  kompetentný ich 

vyžadovať. 
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10.6 Ak zhotoviteľ  písomne (resp. emailom alebo faxom) neoznámi objednávateľovi, že 

objednávateľ porušil svoje povinnosti dohodnuté v Zmluve, vrátane poskytnutia súčinnosti, 

vytvorenia podmienok a dodania plnení považuje sa, že objednávateľ si plní svoje 

povinnosti podľa Zmluvy vrátane poskytnutia súčinnosti, dodania plnení a vytvárania 

podmienok. 

10.7 Objednávateľ nemôže počítačový program predať, poskytnúť iným osobám, meniť ho 

alebo previesť právo na použitie počítačového programu na tretiu osobu bez písomného 

súhlasu zhotoviteľa. 

 

Čl. XI 

Odstúpenie od Zmluvy, úhrada súvisiacich nákladov a skončenie Zmluvy 

11.1 Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade jej podstatného 

porušenia druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie Zmluvy niektorou zo 

zmluvných strán sa považuje len také porušenie, ktoré trvá viac ako 50 kalendárnych dní 

po tom, čo na túto skutočnosť bola druhou zmluvnou strana písomne upozornená. 

11.2  V prípade ukončenia tejto Zmluvy podľa bodu 11.1 tohto článku Zmluvy, objednávateľ 

zaplatí zhotoviteľovi do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy: 

- každú oprávnene fakturovanú časť ceny plnení dodaných na základe tejto Zmluvy do 

toho času nezaplatenú, 

- cenu (cenu dohodnutú v prílohe č. 2 ) podľa štandardnej hodinovej sadzby cenníka 

zhotoviteľa za práce a služby zhotoviteľom poskytnuté alebo podľa Zmluvy 

vykonané, ktoré neboli fakturované.  

11.3      Zmluva sa môže ukončiť aj dohodou zmluvných strán. 

 
Čl. XII 

Zmluvná pokuta  

12.1    Pri nedodržaní termínov dodania počítačového programu resp. jeho častí tak,  ako sú 

dohodnuté v prílohe č. 2 Zmluvy, bude mať objednávateľ právo účtovať zmluvnú pokutu 

zhotoviteľovi vo výške 0,05 % z ceny čiastkového nedodaného počítačového programu za 

každý deň omeškania.  

12.2    Podkladom pre zaplatenie zmluvnej pokuty uvedenej v bode 12.1 tohto článku je faktúra 

vystavená objednávateľom s lehotou splatnosti 15 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. 

Zaplatením pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 

12.3 Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúr podľa článku VII Zmluvy je zhotoviteľ 

oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, t.j. 

s platbou s ktorou je objednávateľ v omeškaní, za každý deň omeškania. Zaplatením 

zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zhotoviteľa na náhradu škody. 

 

Čl. XIII 

Záverečné ustanovenia 

13.1    Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. V zmysle § 

47a ods. 1 Občianskeho zákonníka Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 
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13.2    Zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a  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. 

13.3   Objednávateľ zabezpečí zverejnenie Zmluvy zákonom požadovaným spôsobom do 15 dní 

odo dňa jej platnosti. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia tejto 

Zmluvy do troch mesiacov od  jej uzavretia platí v zmysle ustanovenia § 47a ods. 4 

Občianskeho zákonníka, že k uzavretiu tejto Zmluvy nedošlo. 

13.4 Právne vzťahy v tejto Zmluve výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Autorského zákona a Obchodného zákonníka. 

13.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej nasledujúce prílohy: 

Prílohy č. 1: Zoznam úprav IS SPREP č. 1 až 12 

Príloha č. 2: Termíny plnenia a ceny 

Príloha č. 3: Zoznam oprávnených osôb zhotoviteľa 

Prílohe č. 4: Vzor akceptačného protokolu  

13.6 Ak nie je vyššie uvedené inak, túto Zmluvu možno meniť iba písomnými očíslovanými  

dodatkami  odsúhlasenými  oboma zmluvnými stranami. 

13.7 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany dostanú po 2 

rovnopisy. 

13.8      Pre doručenie akejkoľvek písomnosti platí, že  povinnosť doručenia písomnosti je splnená,  

             keď ju adresát prevezme, odmietne prevziať  alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej  

            strane ako nedoručenú. 

 

13.9 Zmluvné strany po prečítaní tejto Zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom 

a prílohami, ktoré tvoria súčasť Zmluvy. Zmluva je uzatvorená ako vyjadrenie skutočnej 

a slobodnej vôle zmluvných strán. 

 

 

V Bratislave, dňa 20.02.2012 V Bratislave, dňa 20.02.2012  

 

 

   

 Environmentálny fond Lazar Consulting, s.r.o.  

 

 

 

 

 

 ______________________________ ______________________________ 

 Ing. Juraj Morvay RNDr. Maroš Lazár 

 riaditeľ konateľ 

 

 

 


