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Rámcová dohoda č. 656/2020 
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) a v zmysle § 2 ods. 5 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ ZVO“) 

(ďalej len „Rámcová dohoda“) 

 
 

medzi: 

 
 

Poskytovateľ: Názov: F.M. Servis s.r.o. 

Sídlo: Pod Rovnicami 65, 841 04 Bratislava 
IČO: 35 764 350 

DIČ: 2020231906 

IČ DPH: SK 2020231906 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu 
Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 18857/B 

Bankové spojenie. Tatra Banka, a.s. 

Číslo účtu: SK55 1100 0000 0026 2243 1277 

Štatutárny zástupca: Mgr. Valašik Peter, konateľ 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

Objednávateľ: Názov: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky 

pre investície a informatizáciu 

Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 
IČO: 50 349 287 

DIČ: 2120287004 

IČ DPH: nie je platcom DPH 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK52 8180 0000 0070 0055 7142 

Štatutárny zástupca: Mgr. Roman Krpelan, vedúci úradu 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 

 

PREAMBULA 

 

Táto Rámcová dohoda je výsledkom verejného obstarávania – zákazky s názvom „Zabezpečenie 

správy registratúry pre Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

v externom registratúrnom stredisku“ vyhlásenej Objednávateľom podľa § 117 ZVO formou 

rozoslania  Výzvy  na   predkladanie   ponúk   (ďalej   len   „Verejné   obstarávanie“)   a uzatvára  

sa s Poskytovateľom ako s úspešným uchádzačom vo Verejnom obstarávaní. 

Poskytovateľ berie na vedomie, že zadávanie zákaziek Objednávateľom v zmysle tejto Rámcovej 

dohody závisí od konkrétnych a aktuálnych potrieb Objednávateľa. Zadávanie samostatných 

čiastkových objednávok nie je zo strany Poskytovateľa nárokovateľné. 
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I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

1.1. V súlade s predmetom činnosti zapísaným v Obchodnom registri je Poskytovateľ spoločnosťou 

oprávnenou poskytovať služby správy registratúry a automatizovaného spracovania dát. 

 

1.2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednané služby na základe tejto Rámcovej dohody na jednom 

mieste, v priestoroch v meste Bratislava, a to v priestoroch Poskytovateľa alebo v priestore, ktorý na 

účely plnenia predmetu Rámcovej dohody zabezpečí Poskytovateľ v súlade s požiadavkami 

Objednávateľa a požiadavkami na priestor a ochranu dokumentov stanovenými vo Vyhláške 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov(ďalej len „externé registratúrne stredisko“). Pri výkone tejto činnosti sa Poskytovateľ 

zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, 

najmä  v zákone č.  395/2002 Z.  z. o archívoch a registratúrach a o doplnení  niektorých zákonov   

v znení neskorších predpisov, vo Vyhláške Ministrstva vnútra Slovenskej republiky č. 49/2019 Z. z., 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o 

podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení neskorších 

predpisov a vo vykonávacích predpisoch k tomuto zákonu, v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov, v zákone č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov, ako aj v zákone č. 18/2018 Z z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov”). 

 
 

II. 

PREDMET RÁMCOVEJ DOHODY 

 

2.1. Predmetom tejto Rámcovej dohody je úprava vzájomných vzťahov medzi Objednávateľom a 

Poskytovateľom po dobu právnej záväznosti tejto Rámcovej dohody pri poskytovaní služieb 

uvedených v ods. 2.2. a 2.3 tejto Rámcovej dohody. 

 

2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje po dobu právnej záväznosti tejto Rámcovej dohody poskytovať 

Objednávateľovi služby špecifikované v ods. 2.3 tejto Rámcovej dohody a Objednávateľ sa zaväzuje 

zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včas poskytnuté služby dohodnutú cenu v zmysle a za 

podmienok uvedených v tejto Rámcovej dohode. 

 

2.3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že službami pre potreby tejto Rámcovej dohody sa rozumie: 
a) Bezpečný prevoz registratúrnych záznamov z priestorov Objednávateľa v Bratislave (sídlo: 

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava a ostatné miesta výkonu práce zamestnancov Objednávateľa: 

Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava a Cintorínska 5, 814 88 Bratislava (Datacentrum), vrátane 

nakládky a vykládky. 

b) Vytriedenie, zaevidovanie a uloženie registratúrnych záznamov do ochranných obalov primeranej 

veľkosti a tvaru, ktoré na účely plnenia predmetu Rámcovej dohody zabezpečí Poskytovateľ. 

c) Usporiadanie úložných jednotiek do regálov v externom registratúrnom stredisku. 
d) Zaevidovanie obsahu na úroveň základného identifikovania (napr. číslo spisu) a umiestnenie 

úložných jednotiek v elektronickom evidenčnom nástroji na lokáciu v externom registratúrnom 

stredisku. 

e) Vykonávanie ochrany a správy registratúry v externom stredisku (ďalej len “trvalá starostlivosť”). 

f) Umožnenie prístupu pre povereného zamestnanca Objednávateľa do externého registratúrneho 

strediska, a to v pracovné dni min. od 08:00 hod. do 17:00 hod.; (ďalej spolu len „služby”). 
 

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo jednotlivých požadovaných služieb je určené ako 

predpokladané a maximálne. Skutočne odobraté množstvo závisí od potrieb Objednávateľa. 
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2.5. Objednávateľ služieb je pôvodcom registratúry I. kategórie, ktorá je nositeľom dokumentárnej 

hodnoty, resp. trvalej dokumentárnej hodnoty a vyžaduje jej uchovávanie v podmienkach so 

zvýšenou bezpečnosťou. 

 
 

III. 

SPÔSOB POSKYTNUTIA SLUŽIEB 

 

3.1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že služby sa budú uskutočňovať na základe samostatných 

objednávok doručených Objednávateľom Poskytovateľovi a ním spätne potvrdených. Na účely tejto 

Rámcovej dohody sa čiastkovou objednávkou rozumie písomná požiadavka Objednávateľa na 

zabezpečenie predmetu Rámcovej dohody zaslaná e-mailom prostredníctvom kontaktnej osoby 

Objednávateľa kontaktnej osobe Poskytovateľa uvedenej v článku XIII. Rámcovej dohody. 

Predmetná mailová požiadavka bude obsahovať všetky potrebné náležitosti uvádzané v tomto článku 

Rámcovej dohody. Poskytovateľ sa zaväzuje potvrdiť objednávku e-mailom prostredníctvom 

kontaktnej osoby uvedenej v článku XIII ods. 13.1. Rámcovej dohody, a to v lehote do 3 pracovných 

dní odo dňa doručenia objednávky v súlade s článkom XIII ods. 13.2. písm. a) Rámcovej dohody. 

 

3.2. Objednávka musí obsahovať presné vymedzenie požadovaných služieb a rozsahu podľa Prílohy č. 1 

- Špecifikácia a kalkulácia cien poskytnutých služieb (ďalej len „príloha č. 1“), určením konkrétneho 

miesta prevozu registratúrnych záznamov, požadovaného termínu a času, kedy majú služby vykonať, 

prípadne ďalších konkrétnych a špecifických údajov. Objednávky bude vyhotovovať Objednávateľ 

priebežne a podľa svojich aktuálnych potrieb. 

 

3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, súčasne s potvrdením objednávky, zaslať Objednávateľovi aj cenovú 

kalkuláciu za jednotlivé služby uvedené v objednávke v súlade s prílohou č. 1. 

 

3.4. Poskytovateľ sa zaväzuje po realizácií služieb vyhotoviť preberací protokol, ktorý musí byť 

potvrdený oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. Preberací protokol musí obsahovať: 

 

a) Zoznam odovzdaných spisov s registratúrnymi záznamami vrátane ich lokácie v externom 

registratúrnom stredisku podľa odst. 2.3. písm. d) tejto Rámcovej dohody. 

b) Rozpis poskytnutých služieb s kópiou potvrdenej objednávky a cenovej kalkulácie podľa odst. 
3.1., 3.2. a 3.3. 

c) Meno, priezvisko, podpis oprávnenej osoby Objednávateľa, miesto a dátum. 

d) Meno, priezvisko, podpis oprávnenej osoby Poskytovateľa, miesto a dátum. 

 

3.5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi služby riadne a včas v zodpovedajúcej 

kvalite a s odbornou starostlivosťou podľa pokynov Objednávateľa a za podmienok dohodnutých v 

tejto Rámcovej dohode ako aj v jednotlivých objednávkach vystavených na základe tejto Rámcovej 

dohody. 

 

3.6. Poskytovateľ je pri poskytovaní služieb v zmysle a za podmienok uvedených v tejto Rámcovej 

dohode viazaný v dohodnutom rozsahu pokynmi Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný upozorniť 

Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov daných mu Objednávateľom, 

ak Poskytovateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

 

3.7. Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si e-mailom všetky skutočnosti ovplyvňujúce poskytovanie 

služieb po stránke obsahovej a termínovej, a to prostredníctvom kontaktných osôb uvedených v 

článku XIII ods. 13.1. Rámcovej dohody. 

 

3.8. Nedodržanie záväzku Poskytovateľa poskytovať služby v dohodnutej kvalite, mieste a čase bud 

zmluvné strany považovať za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody (v zmysle § 345 

Obchodného zákonníka). 
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IV. 

MIESTO, TERMÍN A ČAS POSKYTNUTIA SLUŽIEB 

 

4.1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že miesto, termín a čas poskytovania služieb si dohodnú v 

samostatných objednávkach vystavených podľa článku III tejto Rámcovej dohody. 

 

4.2. Dohodnutá periodicita realizácie pravidelného odvozu záznamov je minimálne jedenkrát, ale nie viac 

ako trikrát za štvrťrok, v závislosti od potrieb Objednávateľa. 

 

4.3. Miesto poskytovania služieb podľa Rámcovej dohody určené v zmysle článku I ods. 1.2. Rámcovej 

dohody je v externom registratúrnom stredisku na adrese Gogoľová ul. 7/A, Bratislava. 

 
 

V. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena za služby poskytované na základe tejto Rámcovej 

dohody je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a je bližšie špecifikovaná v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto Rámcovej dohody. V dohodnutej cene za poskytnuté služby sú zahrnuté všetky 

náklady Poskytovateľa súvisiace s poskytnutím služieb podľa ods. 2.3 článku II Rámcovej dohody. 

Poskytovateľ vyhlasuje, že takto dohodnutá cena zahŕňa všetky jeho predpokladané náklady a 

primeraný zisk. Poskytovateľ bude poskytovať služby na základe potrieb Objednávateľa bez využitia 

služieb subdodávateľov. 

 
5.2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že celková maximálna súhrnná výška ceny za poskytnuté 

služby v rozsahu uvedenom v článku II ods. 2.3 tejto Rámcovej dohody po celú dobu právnej 

záväznosti tejto Rámcovej dohody nemôže presiahnuť finančný limit 7 232,72 eur bez DPH (slovom: 

sedemtisíc dvestotridsaťdva eur a sedemdesiatdva centov), t.j. 8 678,80 eur s DPH (slovom: 

osemtisíc šestosedemdesiatosem eur a osemdesiat centov) stanovený ako výsledok zadávania 

zákazky podľa § 1 ods. 14 ZVO. 

 

5.3. Poskytovateľ po uplynutí troch kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody 

vystaví samostatnú faktúru s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi za 

všetky poskytnuté služby na základe objednávky za dané obdobie v zmysle a za podmienok 

uvedených v tejto Rámcovej dohode. Ďalšie faktúry je Poskytovateľ oprávnený vystaviť formou 

štvrťročných vyúčtovacích faktúr, ktoré priamo nadväzujú na uplynutie prvých troch 

kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody. Faktúra musí 

obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry vystavenej Poskytovateľom musí byť 

preberací protokol. 

 

5.4. Platbu vykoná Objednávateľ za preukázateľne riadne a včas poskytnuté služby na základe štvrťročnej 

vyúčtovacej faktúry podľa odst. 5.3 tejto Rámcovej dohody do 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia 

Objednávateľovi na jeho korešpondenčnú adresu. 

 

5.5. Pre účely tejto Rámcovej dohody sa za dátum úhrady faktúry zo strany Objednávateľa považuje 

dátum odpísania platenej sumy z účtu Objednávateľa v jeho banke. 
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5.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a/alebo jej súčasťou 

nebude preberací protokol, riadne potvrdený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, 

Objednávateľ má právo vrátiť faktúru Poskytovateľovi na opravu. V takom prípade začne nová 30- 

dňová lehota splatnosti faktúry plynúť po doručení opravenej faktúry. 

 

5.7. Zmluvné strany sa dohodli, že na vykonanie služieb v zmysle a za podmienok uvedených v tejto 

Rámcovej dohode Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi žiadny preddavok. 

 

5.8. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vylučujú postúpenie akýchkoľvek pohľadávok vzniknutých 

na základe tejto Rámcovej dohody na tretiu osobu bez predchádzajúcej vzájomnej písomnej dohody. 

 
 

VI. 

DOBA ULOŽENIA A TRVALEJ STAROSTLIVOSTI 

 

6.1. Doba uloženia a trvalej starostlivosti o prevzaté registratúrne záznamy sa riadi lehotou uloženia 

registratúrnych záznamov  uvedenou  v registratúrnom  pláne  Objednávateľa  a/alebo  stanovenou 

v príslušných ustanoveniach všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

 
VII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu, v akom to umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy, 

prechádzajú všetky povinnosti Objednávateľa ako pôvodcu registratúry na Poskytovateľa. 

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť včasné a kompletné informácie a podklady na zabezpečenie poskytnutia služieb v 

zmysle a za podmienok uvedených v tejto Rámcovej dohode, 

b) bezodkladne informovať Poskytovateľa o prípadných zmenách pri objednávaní služieb, 
c) odovzdať registratúrne záznamy v stave vhodnom na ich uloženie, 

d) platiť riadne a včas odplatu za služby v zmysle čl. V. Rámcovej dohody. 

 
7.3. Objednávateľ má právo vstúpiť do priestorov Poskytovateľa za účelom nahliadania alebo 

vypožičania si registratúrnych záznamov podľa ods. 2.3. písm. f) Rámcovej dohody. 

 

7.4. Poskytovateľ sa zaväzuje: 
 

a) poskytovať služby na kvalitnej a profesionálnej úrovni v zmysle a za podmienok uvedených v 

tejto Rámcovej dohode, 

b) poskytovať služby riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, v požadovanej kvalite, v súlade s 

požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR, ktoré sa na poskytované 

služby vzťahujú a v zmysle a za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej dohode, 

c) pri poskytovaní služieb konať s potrebnou odbornou starostlivosťou a podľa pokynov 

Objednávateľa, 

d) chrániť záujmy Objednávateľa súvisiace s poskytovaním služieb podľa tejto Rámcovej dohody 

a oznámiť mu všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho pokynov, resp. požiadaviek, 

e) dbať na to, aby jeho činnosť podľa tejto Rámcovej dohody bola maximálne účelná a hospodárna 

a bezodkladne po zistení upovedomiť Objednávateľa o všetkých prekážkach k poskytnutiu služieb 

a navrhnúť mu možnosti odstránenia týchto prekážok a ak ich nie je možné odstrániť, navrhnúť 

zmenu, 

f) poskytovať služby, ktoré budú v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie 

predmetu Rámcovej dohody, 
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g) viesť evidenciu registratúrnych záznamov v archivačnom softvéri , 

h) vyhotoviť protokol o prevzatých registratúrnych záznamov vrátane ich lokácie v externom 

registratúrnom stredisku; 

i) nevykonávať v mene Objednávateľa právne záväzné vyhlásenia; 

j) zdržať sa konania, ktoré by umožnilo alebo malo za cieľ šíriť skreslené, nepresné, neúplné, 
zavádzajúce alebo klamlivé informácie o Objednávateľovi. 

7.5. Poskytovateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa odovzdať prevzaté 

registratúrne záznamy na uloženie inej právnickej alebo fyzickej osobe. 

 
 

VIII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMAČNÉ PODMIENKY 

A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

8.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že všetky služby budú  poskytované na  najvyššej odbornej úrovni   

a bez vád, a to počas celého trvania Rámcovej dohody. 

 

8.2. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi záruku na poskytnuté služby v celom rozsahu od okamihu 

prevzatia vecí, a to až do okamihu ich odovzdania Objednávateľovi. Záruka začína plynúť pre každé 

čiastkové plnenie definované konkrétnou objednávkou osobitne, a to dňom prevzatia registratúrnych 

záznamov Poskytovateľom a riadne potvrdeného preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami. 

 
8.3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade ak poskytované služby budú obsahovať akékoľvek 

nedostatky alebo vady a/alebo nebudú zodpovedať požiadavkám Objednávateľa a/alebo nebudú 

spĺňať kvalitatívne požiadavky, je Poskytovateľ povinný vykonať nápravu na vlastné náklady. 

 

8.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu zistených nedostatkov alebo vád poskytnutých 

služieb uplatní bez zbytočného odkladu po ich zistení písomnou formou u Poskytovateľa. V prípade 

zistenia vady pri poskytnutí služieb je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa, aby 

zistené vady odstránil maximálne do 3 pracovných dní odo dňa zaslania správy o vade, a to 

prostredníctvom e-mailovej komunikácie kontaktných osôb uvedených v článku XIII ods. 13.1. 

Rámcovej dohody a Poskytovateľ sa zaväzuje takto reklamované vady odstrániť vo vyššie uvedenej 

lehote. 

 
8.5. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb podľa tejto Rámcovej dohody 

a za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s poskytovaním služieb. Pri uplatňovaní náhrady škody sa 

zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak ktorákoľvek zo 

zmluvných strán poruší svoju zmluvnú povinnosť, je povinná nahradiť škodu spôsobenú druhej 

zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 

zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka. 

 
8.6. V prípade vzniku škody je Poskytovateľ povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo 

najmenšia. 

 

 
IX.  

SANKCIE 

 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že Poskytovateľ nebude poskytovať služby riadne a včas v 

súlade so Zmluvou, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatnenie zmluvnej pokuty voči 

Poskytovateľovi vo výške 5 % z ceny za objednané služby na základe konkrétnej objednávky, a to 

za každý, aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa 
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na náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na úhradu škody, ktorá by 

Objednávateľovi vznikla porušením zmluvnej povinnosti Poskytovateľa. 

 

9.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry môže si Poskytovateľ uplatniť voči 

Objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369a Obchodného zákonníka v spojení s § 1 

nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 
 

X. 

DOBA TRVANIA RÁMCOVEJ DOHODY 

 

10.1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

Rámcovej dohody, alebo do vyčerpania finančného limitu podľa ods. 5.2. vo výške 8 678,80 eur s 

DPH (slovom: osemtisíc šestosedemdesiatosem eur a osemdesiat centov), podľa toho ktorá 

skutočnosť nastane skôr. 

 

10.2. Táto Rámcová dohoda zaniká: 
 

a) uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená alebo vyčerpaním finančného limitu podľa ods. 10.1. 

tohto článku, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán; za deň zániku Rámcovej dohody sa považuje deň uvedený 

v tejto dohode, 

c) písomným odstúpením od Rámcovej dohody; zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od 

Rámcovej dohody v prípadoch, ktoré ustanovuje táto Rámcová dohoda alebo zákon. Objednávateľ 

je oprávnený odstúpiť od Rámcovej dohody, ak Poskytovateľ poruší túto Rámcovú dohodu 

podstatným spôsobom. Za porušenie Rámcovej dohody Poskytovateľom podstatným spôsobom sa 

považuje: 

i. vyúčtovanie vyššej sumy za poskytnuté služby vo faktúre oproti sume potvrdenej 

Poskytovateľom v cenovej kalkulácií zaslanej v súlade s čl. III ods. 3.3. Rámcovej dohody, 

ii. ak Poskytovateľ neodstráni vady oznámené Objednávateľom na základe správy o vadách 
maximálne do 3 pracovných dní odo dňa zaslania správy o vade, 

iii. nedodržanie záväzku Poskytovateľa poskytovať služby v dohodnutej kvalite, mieste a čase, 

iv. postúpenie akejkoľvek pohľadávky vzniknutej na základe tejto Rámcovej dohody na tretiu 
osobu bez predchádzajúcej písomnej dohody zmluvných strán, 

v. porušenie povinností Poskytovateľa vyplývajúcich z článku VII ods. 7.4. a 7.5. Rámcovej 

dohody, 

vi. porušenie povinnosti ochrany Dôverných informácií podľa článku XII Rámcovej dohody. 

Účinnosť odstúpenia od Rámcovej dohody nastáva dňom doručenia písomného odstúpenia druhej 

zmluvnej strane. 

d) písomnou výpoveďou Rámcovej dohody; zmluvné strany sú oprávnené Rámcovú dohodu 

vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote. 

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

 

 
XI. 

ZABEZPEČENIE EXTERNÉHO REGISTRATÚRNEHO STREDISKA 

 

11.1. Poskytovateľ sa po celú dobu účinnosti tejto Rámcovej dohody zaväzuje prostredníctvom externého 

registratúrneho strediska zabezpečiť: 

 

a) 24 hodinovú strážnu službu, 
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b) vybudovaný elektropožiarny systém EPS - optické dymové snímače, vrátane stacionárnych 

hasiacich prístrojov, 

c) vybudovaný bezpečnostný systém EZS (PSN), ktorý disponuje magnetickými snímačmi otvárania 
dverí a okien, stropnými infračervenými snímačmi pohybu (PIR), 

d) 24 hodinové napojenie EPS a PSN na pult centrálnej ochrany, 

e)4x ročne dezinsekciu a deratizáciu priestorov, 

f)12x ročne prevádzkovú kontrolu EPS a PSN. 

 
 

XII.     

MLČANLIVOSŤ 

 

12.1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že za dôverné informácie sa považujú: 
 

a) všetky informácie, ktoré Objednávateľ o svojej činnosti a zámeroch poskytol pred podpisom tejto 

Rámcovej dohody i do budúcnosti poskytne Poskytovateľovi vo forme písomnej alebo ústnej, resp. 

technickými prostriedkami; 

b) všetky informácie a akékoľvek údaje týkajúce sa činnosti Objednávateľa a Poskytovaľa, jeho 

štruktúry, hospodárskych výsledkoch, finančné, štatistické, daňové a účtovné informácie, informácie 

o jeho majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jeho technickom a 

programovom vybavení, o informačných technológiách a informačnom systéme Objednávateľa a 

Poskytovaľa, know-how, hodnotiace štúdie a správy, stratégie a plány, informácie týkajúce sa 

predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, 

poskytovateľských a odberateľských vzťahov Objednávateľa a Poskytovaľa (ďalej len „Dôverné 

informácie“). 

 

12.2. Dôvernými informáciami nie sú a/alebo prestávajú byť: 
 

a) informácie, ktoré boli v dobe, kedy boli Poskytovateľovi poskytnuté, verejne známe, 
b) informácie, ktoré sa stanú verejne známymi potom ako boli Poskytovateľovi poskytnuté, s 

výnimkou prípadov, kedy sa tieto informácie, stanú verejne známymi v dôsledku porušenia 

záväzku mlčanlivosti Poskytovateľ a podľa tejto Rámcovej dohody, 

c) informácie, ktoré boli Poskytovateľovi preukázateľne známe pred ich poskytnutím, za 

predpokladu, že nemali charakter dôverných informácií, 

d) informácie, ktoré je Poskytovateľ povinný oznamovať oprávneným osobám na základe 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR a 

e) informácie, ktoré boli preukázateľne vytvorené, vyvinuté či získané samostatne 

Poskytovateľom, od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula, a  ktorá  nie  je 

viazaná povinnosťou mlčanlivosti ohľadne nich. 

 

12.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak sa v súvislosti so spoluprácou s Objednávateľom, a to v procese 

prípravy, realizácie a dodania predmetu tejto Rámcovej dohody zamestnanci Poskytovateľ a: 

 

a) dostanú do styku s Dôvernými informáciami bude Poskytovateľ a jeho zamestnanci o týchto 

informáciách zachovávať mlčanlivosť a chrániť ich. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje, že obmedzí 

šírenie Dôverných informácií výlučne na tých zamestnancov, ktorí sa musia priamo zúčastniť na 

vzájomnej spolupráci s Objednávateľom, pričom Poskytovateľ zaviaže týchto zamestnancov k 

nakladaniu s týmito informáciami ako s Dôvernými informáciami, a to aspoň v rozsahu 

stanovenom v tomto článku tejto Rámcovej dohody; 

b) dostanú do styku s osobnými údajmi fyzických osôb v zmysle Zákona o ochrane osobných 

údajov. Poskytovateľ bude v plnom rozsahu dodržiavať a aplikovať ustanovenia Zákona o ochrane 

osobných údajov, prijme a vykoná všetky opatrenia, aby nedošlo k prípadnému neoprávnenému 

alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, 

neoprávneným prenosom, a/alebo k inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k ich prípadnému 

inému zneužitiu. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany zamestnancov Poskytovateľ a nesie 
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Poskytovateľ zodpovednosť v plnom rozsahu. Poskytovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že bol zo 

strany Objednávateľa ku dňu podpisu tejto Rámcovej dohody poučený o právach a povinnostiach 

ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov a o zodpovednosti za jeho porušenie a 

zaväzuje sa dodržiavať a rešpektovať povinnosti vyplývajúce mu zo Zákona o ochrane osobných 

údajov ako aj z usmernení a pravidiel vykonávaných Objednávateľom za účelom zabezpečenia 

ochrany osobných údajov fyzických osôb. 

 

12.4. Poskytovateľ si je vedomý skutočnosti, že nie je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie 

akejkoľvek tretej osobe vrátane zamestnancov Poskytovateľa, ktorí sa nemusia priamo zúčastniť na 

vzájomnej spolupráci s Objednávateľom a pridružených osôb (dcérskych, sesterských či matky). 

 

12.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Poskytovateľ poruší povinnosti ochrany Dôverných 

informácií podľa tohto článku Rámcovej dohody, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty voči Poskytovateľovi vo výške 5.000,- Eur za každé preukázané porušenie. 

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, pričom 

zmluvná pokuta sa nezapočítava na úhradu škody, ktorá by Objednávateľovi vznikla porušením 

zmluvných povinností Poskytovateľa. 

 
 

XIII. 

KONTAKTNÉ ÚDAJE A DORUČOVANIE 

 

13.1. Zmluvné strany si navzájom oznamujú svoje adresy a kontaktné osoby pre riadne plnenie si 

povinností v zmysle tejto Rámcovej dohody: 

na strane Poskytovateľa: 

oprávnená osoba: Peter Valašik, pvalasik@fmservis.sk, tel. č.: 0903 827 007 

Slavomir Trnavský, archiv@fmservis.sk, tel. č.: 0917 507 531 
 

na strane Objednávateľa: 

oprávnená osoba: Dana Zbončáková, dana.zboncakova@vicepremier.gov.sk, tel. č.: 02/20 92 81 24 
 

13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky objednávky, 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 Rámcová dohoda 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 (v obálke s doručenkou) na adresu určenú záhlaví tejto 

Rámcovej dohody. 

 

13.3 Písomnosť zasielaná druhej zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje za doručenú, ak dôjde do 

dispozície druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto Rámcovej dohody, a to aj v 

prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v 

ktorý došlo k: 

 

a) bezdôvodnému odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 

poštou alebo osobným doručením, 

b) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť. 

mailto:pvalasik@fmservis.sk
mailto:archiv@fmservis.sk
mailto:dana.zboncakova@vicepremier.gov.sk
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13.4. V prípade zmeny názvu, sídla, korešpondenčnej adresy, e-mailových adries, štatutárnych orgánov 

oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, zmluvná strana, ktorej sa niektorá z týchto 

zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť písomne, a to bez zbytočného odkladu. 

 
 

XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

14.1. Táto Rámcová dohoda patrí medzi povinne zverejňované Rámcovej dohody (vrátane jej dodatkov) 

podľa ustanovení § 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 (ďalej len 

„zákon o slobodnom prístupe k informáciám“) v spojení s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

14.2. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná dňom podpisu 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán 

nepodpíšu túto Rámcovú dohodu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto 

Rámcová dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv. 

 

14.3. Pokiaľ v Rámcovej dohode nie je dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti, právne pomery z nej 

vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace Obchodným zákonníkom a príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými v SR. 

 

14.4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto Rámcovej dohody musia byť urobené formou 

číslovaných písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom akákoľvek zmena Rámcovej dohody musí 

byť v súlade s § 18 ZVO. Po obojstrannom potvrdení sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

Rámcovej dohody. 

 

14.5. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 

Objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a Poskytovateľ dostane dve (2) vyhotovenia. 

 

14.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav 

vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je 

urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si Rámcovú dohodu prečítali a bez výhrad súhlasia s 

jej ustanoveniami. 

 

14.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody je Príloha č. 1 - Špecifikácia a kalkulácia cien 

poskytnutých služieb. 

 

 

Bratislava, dňa  ....................................... Bratislava, dňa ....................................... 
 

 

 

 

 

 
 

Poskytovateľ Objednávateľ 

Mgr. Valašik Peter Mgr. Roman Krpelan 

konateľ vedúci úradu 
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Rámcová dohoda č. 656/2020 

Príloha č. 1 - Špecifikácia a kalkulácia cien poskytnutých služieb 
 
 

1. Preberanie, balenie, prevoz, uloženie a evidencia registratúrnych záznamov 

(max. 
200 bm/ 48 mes.) 

Cena bez DPH Cena s DPH 

 
Preprava registratúrnych záznamov do strediska FMS  

6,29 € / bm 
 

7,55 € /bm Manipulácia s registratúrou, naloženie, vyloženie v BA 

Archívna škatuľa FM01 - úschova 5-6 šanónov 

 
 

2. Triedenie a spracovanie registratúrnych záznamov (max. 200 bm/48 mes.) Cena bez DPH  

 
Spracovanie a zaevidovanie v archivačnom software na úroveň ukladacích jednotiek ( UJ )  

 

 
 

3,50 € / bm 

 

 

 
 

4,50 € /bm 

Triedenie registratúrnych záznamov 

Vypracovanie protokolov registratúry klienta 

Priradenie lehôt uloženia 

Zaradenie do vecných skupín 

Označenie a uloženie do škatúľ 

Označenie ukladacích jednotiek barcodom 

Lokalizácia v archíve 

 
 

3. Úschova registratúrnych záznamov a trvalá starostlivosť (max. 7200 bm/ 

mesiac* ) 

Cena bez DPH  

 
Správa prevzatých registratúrnych záznamov 0,7326 € / 

bm 

/mesiac 

0,879€ / 

bm 

/mesiac 
Priestor úschovy zabezpečený EPS, EZS, kamerovým systémom, 24 hodinovou službou 

centrálnej ochrany, poistenie registratúry zverenej do správy 

 
*Uvedené množstvo predstavuje počet jednotiek za vytriedené, zaevidované a uložené registratúrne záznamy (max. 

predpokladaný rozsah 200 bm) za jeden mesiac počas platnosti a účinnosti tejto Rámcovej dohody (48 mesiacov) 
s prihliadnutím na skutočnosť, že registratúrne záznamy Objednávateľa budú odovzdávané do externého 

registratúrneho strediska postupne. 


