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Zmluva o poskytovaní služieb č. SAŽP SE/2020/139 

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) uzatvorená 

 

 

medzi 

 

Objednávateľom:  

  

Názov:                                   Slovenská agentúra životného prostredia 

Sídlo:    Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica   

IČO:    00 626 031 

DIČ:    2021125821  

IČ DPH:                                           SK 2021125821 
Bankové spojenie:                          
IBAN:                                                 

                                                   
Konajúci:                 Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ 

Kontaktná osoba:                         Ing. Alica Kučerová, vedúca odboru komunikácie a osvety   

tel. č.:  

e-mail:  

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľom: 

 

Názov:                  B-cyklo s.r.o. 

Sídlo:        Trieda SNP 1780/13, Banská Bystrica 974 01 

Zapísaný:                                 Obchodný register okr. súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vl. č.:  36179/S  

IČO:                                        52 270 670 

DIČ:                                                  21 20 958 730 

IČ DPH:                                  ....................................................... 

Bankové spojenie:                         

IBAN:                                                                         

Konajúci:                                        Andrea Štulajterová 

Kontaktná osoba:               Andrea Štulajterová 

                                                         tel. č.  

    E-mail:  

 

 (ďalej len ako „poskytovateľ“ a objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“) 
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Úvodné ustanovenia 
 

1. Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného objednávateľom na 

predmet zákazky s názvom „Mimoškolské vzdelávanie v oblasti trvalo udržateľnej mobility“ 

realizovanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

2. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu ako aj 

spôsobilosť na právne úkony s ňou súvisiace nie sú žiadnym spôsobom obmedzené alebo vylúčené. 

3. Poskytovateľ vyhlasuje, že zodpovedá za obsah a pravdivosť vyhlásení uvedených v zmluve a za 

škodu spôsobenú nepravdivými vyhláseniami.  

4. Poskytovateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy  je financovaný z programu LIFE, na základe 

Partnerskej dohody č. 10/2020/3.4 v súvislosti s realizáciou projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia 

(LIFE18 IPE/SK /000010)“. Predávajúci je v prípade požiadavky Európskej únie, ňou splnomocnených 

osôb a iných oprávnených subjektov, povinný poskytnúť im potrebnú  súčinnosť s výkonom 

prípadného auditu, kontroly, realizovaného zo strany týchto subjektov, a to až do skončenia 

účinnosti Partnerskej dohody č. 10/2020/3.4..  

 

Článok I.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie služby poskytovateľom pre objednávateľa spočívajúcej 

v zabezpečení : 

 

a) odborného zabezpečenia 4 (slovom: štyroch) workshopov na tému „Ako pripravovať a 

realizovať strategické plány udržateľnej mestskej mobility“,  
 
b) vypracovania školiaceho materiálu pre účastníkov 4 (slovom: štyroch) workshopov 

a účastníkov študijnej cesty „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej 

mestskej mobility“, 
 
c) odborné zabezpečenie 2 (slovom: dvojdennej) študijnej cesty za príkladmi dobrej praxe do 

mesta Viedeň, Rakúska republika,  
 

ktoré sú podrobne špecifikované v rozsahu, kvantite a kvalite v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zmluvy 
(ďalej lej „služba“). 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť pre objednávateľa službu v rozsahu uvedenom v ods. 1 tohto 

článku zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje za skutočne poskytnutú službu zaplatiť dohodnutú cenu 

služby. 

 

Článok II.  

Čas a miesto plnenia 

 

1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť službu objednávateľovi v nasledovnom období:  
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a) Odborné zabezpečenie 4 workshopov „Ako pripravovať a realizovať strategické plány 

udržateľnej mestskej mobility“ v priebehu mesiacov september až  november 2020. 

 

Poskytovateľ je povinný workshopy zabezpečiť v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Košice 

a Trenčín. Objednávateľ oznámi poskytovateľovi presný termín konania workshopov 

minimálne 30 kalendárnych dní pred predpokladaným termínom dodania služby, a to 

prostredníctvom vystavenia objednávky.  

 

b) Vypracovanie školiaceho materiálu pre účastníkov 4 workshopov a účastníkov študijnej cesty 
„Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mestskej mobility“ do 30 dní od 
podpisu zmluvy 
 

c) Odborné zabezpečenie 2 - dennej študijnej cesty za príkladmi dobrej praxe v meste Viedeň, 

Rakúska republika  v mesiaci november 2020 

 

Objednávateľ oznámi poskytovateľovi presný termín konania študijnej cesty minimálne 30 

kalendárnych dní pred predpokladaným termínom dodania služby, a to prostredníctvom 

vystavenia objednávky. 

 
2. V prípade nevystavenia objednávky na poskytnutie služby, poskytovateľovi nevzniká žiaden 

nárok z tejto zmluvy.  
 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovanie služby v zmysle Prílohy č. 1 Opis predmetu 

zmluvy zmluvy.   
 
 
 

Článok III.  

Cena a platobné podmienky 

 

1. Maximálna cena za poskytnutie služby v maximálnom rozsahu, je zmluvnými stranami dohodnutá 

vo výške 6 500,00 EUR . Celková cena služby je stanovená vo výške 6 500,00 EUR (slovom: šesťtisíc 

päťsto eur) (ďalej len „cena služby“). Podrobná kalkulácia cien za jednotlivé čiastkové plnenia 

služby je uvedená v Prílohe č. 2 Podrobný položkovitý rozpočet  zmluvy. 

 

2. Poskytovateľ je oprávnený službu fakturovať objednávateľovi, a to do 15 kalendárnych dní po 

skončení mesiaca, za ktorý je služba fakturovaná.  

 
3. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi len skutočne poskytnutý rozsah služby. To 

znamená, že fakturovaná cena bude za skutočný rozsah dodanej služby, určenej v zmysle Prílohy 

č. 2 Podrobný položkovitý rozpočet zmluvy.  

 
4. Objednávateľ je povinný za riadne a včas poskytovateľom poskytnutú službu po doručení faktúry 

vystavenej a doručenej za podmienok a spôsobom uvedeným v  zmluve zaplatiť poskytovateľovi 

cenu služby za daný kalendárny mesiac. 

 

5. Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi žiadne zálohové platby za účelom poskytnutia služieb. 
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6. Lehota splatnosti faktúry vystavenej poskytovateľom objednávateľovi za poskytnutie služieb je do 

30 dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi. 

 
7. Poskytovateľ je povinný objednávateľovi doručiť faktúru v písomnej forme prostredníctvom 

poštovej služby na adresu sídla objednávateľa uvedenú v záhlaví zmluvy, a to v troch originál 

vyhotoveniach. Poskytovateľ má zároveň právo doručiť faktúru objednávateľovi aj v elektronickej 

forme na emailovú adresu objednávateľa:  efaktury@sazp.sk. V prípade, ak doručená faktúra 

v zmysle predchádzajúcej vety, bude podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, bude tento 

dokument považovaný za originál a jeho doručením objednávateľovi začína plynúť lehota 

splatnosti. V prípade ak faktúra doručená na mailovú adresu v zmysle predchádzajúcej vety 

nebude podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, bude sa za moment doručenia faktúry 

považovať až jej doručenie poštovou službou na adresu sídla objednávateľa. 

 
8. Poskytovateľom vystavená faktúra za poskytnutie služby musí obsahovať okrem náležitostí podľa 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o DPH“) aj nasledovné údaje:  

 

- názov a číslo zmluvy, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý má Objednávateľ uhradiť fakturovanú 
sumu, 

- označenie zdroja financovania: Program LIFE, na základe Partnerskej dohody č. 10/2020/3.4 
v súvislosti s realizáciou projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK /000010)“ 

- konštantný a variabilný symbol, 

- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby dodávateľa. 

 
9. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov a 

dohodnutých zmluvných podmienok, prípadne bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 

Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti vrátiť Poskytovateľovi na prepracovanie 

alebo doplnenie, pričom nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej alebo 

doplnenej faktúry.  

 
10. Cena služby je stanovená dohodou podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. 

 
11. Cenu služby je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán, a to uzatvorením dodatku 

k zmluve.  

 
 

Článok IV.  

Práva a povinnosti zmluvných strán, vyššia moc, audit a komunikácia zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť službu riadne a včas a v rozsahu dohodnutom v zmluve. 

 

2. Poskytovateľ je povinný službu poskytnúť s odbornou starostlivosťou. V súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a technickými normami planými v Slovenskej republike. Porušenie 

tejto povinnosti je považované za podstatné porušenie zmluvy. 
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3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť odborné vzdelávacie workshopy zamerané na tému udržateľná 

mestská mobilita, plánovanie udržateľnej mobility (s nadväznosťou na existujúcu platnú metodiku 

Guidlenines Developing and implementing a Sustainbable urban mobility plan – SUMP 0,1 a SUMP 

0,2) a príklady efektívnych trvalých opatrení a dobrej praxe v oblasti udržateľnej mobility, ktoré 

budú realizované pre zástupcov vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“), miest a obcí.  

Porušenie tejto povinnosti je považované za podstatné porušenie zmluvy. 

 
4. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, pripraviť a dať na predchádzajúce schválenie objednávateľovi:  

 

- výber odborného garanta workshopov,  

- zostavenie odborného programu v rozsahu 10:00 do 14:00 hod. Plánovaný program: 10:00  -

12:00 minimálne dve odborné prednášky, 12:00 – 12:30  poludňajšia prestávka, 12:30 – 13:30 

práca v tematických skupinách, 13:30 – 14:00 hod. zhrnutie záverov, 

- výber odborných lektorov (minimálne 2 lektori pre jeden workshop) k danej téme, ktorí budú 

mať odborný príspevok/ky v čase od 10:00 – 12:00 a v čase 12:30 –  13:30 hod budú viesť 

prácu v tematických skupinách a spolupracovať pri zostavení záverov workshopu, 

- moderátora – facilitátora počas celého programu. 

V prípade nesúhlasu objednávateľa s návrhmi poskytovateľa podľa tohto odseku zmluvy, je 

poskytovateľ povinný zjednať nápravu, podľa pokynov objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti 

je považované za podstatné porušenie zmluvy.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku vyššej moci spočívajúcej v šírení infekčného 

prenosného ochorenia COVID 19, sa zmluvné strany môžu dohodnúť na realizácií workshopov 

online formou.   

6. Poskytovateľ, zabezpečí vypracovanie školiaceho materiálu pre účastníkov workshopov na tému 

ozrejmenia základných princípov budovania udržateľnej mestskej mobility na Slovensku a 

predstavenie  konkrétnych opatrení, ktoré napomáhajú  pri plánovaní a realizácii udržateľnej 

mestskej mobility. Poskytovateľ pri spracovaní návrhu riešení pre mestá o obce bude vychádzať 

z  praktických skúseností a odborných vedomostí.  Súčasťou školiaceho materiálu bude aj súhrn 

návrhov konkrétnych opatrení tak, aby ich implementovaním došlo k posilneniu povedomia o 

udržateľnej mobilite v mestách a obciach na Slovensku. Porušenie tejto povinnosti je považované 

za podstatné porušenie zmluvy.  

7. Poskytovateľ pripraví školiaci materiál do podoby manuálu v rozsahu cca 30 strán formátu A5 a 
objednávateľovi dodá ilustračné fotografie, prípadne grafy. Objednávateľ má právo na spoluprácu, 
konzultácie a korektúry pri tvorbe obsahu manuálu/školiaceho materiálu s poskytovateľom. 
Poskytovateľ je povinný korektúry objednávateľa zapracovať. Výsledný školiaci materiál bude 
obsahovo zameraný na cieľovú skupinu – účastníkov workshopov a študijnej cesty: zástupcovia 
VÚC, miest, obcí, samospráv, poslanci, odborná verejnosť a bude obsahovať štyri okruhy: 

a/ ozrejmenie základných princípov pri plánovaní  udržateľnej mestskej mobility, všeobecné 
uvedenie do témy plánovania udržateľnej mobility (vo väzbe na existujúcu platnú metodiku 
Guidlenines Developing and implementing a Sustainbable urban mobility plan (SUMP 0,1 a 
SUMP 0,2), vydavateľ Rupprecht Consult, Kolín nad 
Rýnom                                                                              
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b/ príklady trvalých opatrení  - ako efektívne pripravovať a realizovať udržateľnú mestskú 
mobilitu                                       

c/ ako zvyšovať povedomie verejnosti, propagácia, osveta, kampane      

d/ odporúčania, zhrnutia, záver, kontakty 

Porušenie týchto povinnosti je považované za podstatné porušenie zmluvy. 

8. Poskytovateľ je povinný školiace materiály dodať na grafické spracovanie a vyhotovenie tlačových 
podkladov objednávateľovi. Podklady budú zo strany Poskytovateľa dodané objednávateľovi na 
USB kľúči vo formáte: textový podklad word, fotografie a grafy vo formáte jpg.  Poskytovateľ je 
povinný vysporiadať všetky autorské práva za účelom voľného šírenia použitých obrázkov, grafov, 
textov a iných častí, ktoré budú súčasťou školiaceho materiálu. Poskytovateľ týmto udeľuje 
objednávateľovi výhradu licenciu za účelom použitia a voľného šírenia školiacich materiálov. 
Poskytovateľ je povinný dodať školiace materiály na adresu sídla objednávateľa uvedenú v záhlaví 
zmluvy. Porušenie týchto povinnosti je považované za podstatné porušenie zmluvy.  

 

9. Poskytovateľ je povinný odborne zabezpečiť študijnú cestu za príkladmi dobrej praxe pre 
maximálne 25 osôb (20 osôb - zástupcovia VUC a samospráv, 5 osôb – zástupca obstarávateľa, 
odborný sprievodca, tlmočník, vodič, zástupca víťazného uchádzača – technický sprievodca). 
Porušenie týchto povinnosti je považované za podstatné porušenie zmluvy. 

 

10. Poskytovateľ zabezpečí študijnú cestu v nasledovnom rozsahu :  

- Dvojdňový odborný program bude zostavený so zameraním na výmenu skúseností a praktické 
príklady dobrej praxe k téme udržateľnej mestskej mobility s odborným výkladom slovenského 
sprievodcu a miestnych/rakúskych expertov na pešiu dopravu, cyklodopravu a verejnú 
dopravu. Porušenie týchto povinnosti je považované za podstatné porušenie zmluvy. 
Poskytovateľ je ďalej povinný zabezpečiť:  

 
- odborného slovenského sprievodcu počas študijnej cesty až po jeho odsúhlasení 

obstarávateľom. Slovenský sprievodca poskytne výklad eventuálne prednášku s prezentáciou 

účastníkom študijnej cesty počas oboch dní.  

- miestneho rakúskeho experta na pešiu dopravu a udržateľnú mobilitu na prezentáciu 

praktických príkladov riešenia mestskej mobility - zabezpečiť v druhý deň študijného pobytu v 

čase cca 9:00 – 12:00 hod  

- tlmočníka pre tlmočnícke služby počas odborného programu študijnej cesty (nemecký jazyk 

/slovenský jazyk)  

Porušenie týchto povinností poskytovateľa je považované za podstatné porušenie zmluvy. 

11. Poskytovateľ nemá nárok na preplatenie akýchkoľvek nárokov okrem ceny služby.  

 
12. Objednávateľ je povinný za riadne a včas poskytovateľom poskytnutú službu po doručení faktúry 

vystavenej a doručenej za podmienok a spôsobom uvedeným v  zmluve zaplatiť poskytovateľovi 

cenu služby. 
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13. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu v súlade s environmentálnou politikou objednávateľa a 

minimalizovať negatívne vplyvy svojich prevádzkových činností na životné prostredie. 

 

14. Zmluvné strany nezodpovedajú za porušenie a omeškanie svojich záväzkov, a to v zmysle 

ustanovenia § 374 a nasl. Obchodného zákonníka, spôsobené tzv. vyššou mocou, t.j. okolnosťami, 

ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvných strán a bránia im v splnení povinností, pričom nemožno 

rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 

prekonala („Okolnosti vylučujúce zodpovednosť“). 

 

15. Na základe dohody zmluvných strán, sa za Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, považuje i prijatie 

takých opatrení štátu z dôvodu zabránenia šírenia epidémií alebo iných okolností ohrozujúcich 

obyvateľstvo, ktoré bránia v splnení povinností zmluvných strán, pričom nemožno rozumne 

očakávať, že by zmluvná strana túto prekážku prekonala, a to i v prípade, ak zmluvná strana, 

vzhľadom na okolnosti, mohla alebo mala ukladanie takýchto opatrení štátom predvídať alebo 

očakávať. 

 

16. Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá zmluvná strana bez zbytočného odkladu 

upozorní druhú zmluvnú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa vyššej moci. V prípade 

omeškania s plnením záväzku, spôsobeného vyššou mocou platí, že zmluvná strana nie je v 

omeškaní po dobu trvania takýchto prekážok. Dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa po dobu 

trvania vyššej moci predlžujú o dobu jej pôsobenia. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu 

moc, bez zbytočného odkladu oznámi druhej strane jej zánik. 

 

17. Ak je trvanie vyššej moci dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnú nový termín plnenia 

písomným dodatkom k Zmluve alebo iným spôsobom upravia vzájomné oprávnené nároky. 

 
18. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať kvalitu poskytnutej služby poskytovateľom aj priamo na 

mieste plnenia. Poskytovateľ je pri poskytovaní služby povinný sa riadiť pokynmi objednávateľa 

a v prípade potreby zjednať nápravu v kvalite poskytovanej služby, a to v čo možno najkratšom 

čase.  Porušenie tejto povinnosti je považované za podstatné porušenie zmluvy.  

 
19. Poskytovateľ je povinný v prípade potreby umožniť výkon kontroly a auditu oprávneným osobám 

a za týmto účelom je povinný im poskytnúť plnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti je 

považované za podstatné porušenie zmluvy. 

 
 
20. Zmluvné strany sa dohodli, že počas platnosti a účinnosti zmluvy sú kontaktnými osobami 

zodpovednými za komunikáciu s druhou stranou nasledovné osoby:  
 
a) za Poskytovateľa: Andrea Štulajterová tel.: +421 904 101 822  email: 
stulajterova@gmail.com   
b) za Objednávateľa:  Ing. Alica Kučerová,  tel.: 048 4374183, 0907 907205. email: 
alica.kucerova@sazp.sk 

 
21. Pracovná komunikácia zmluvných strán môže prebiehať ústne, telefonicky, faxom, prípadne 

formou e-mailu ale všetky relevantné, záväzné informácie budú doručované výlučné poštou.  
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Článok V.  

Porušenie platobných podmienok a zmluvná pokuta 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za riadne 

a včas poskytnutú službu, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi úrok z omeškania za 

každý aj začatý deň omeškania vo výške 0,05 % z výšky neuhradenej faktúry.  

 

2. V prípade, ak poskytovateľ neposkytne službu riadne a včas v požadovanom rozsahu, kvalite 

a termíne dohodnutých v zmluve, je objednávateľ oprávnený vyzvať poskytovateľa na opätovné 

riadne a včasné dodanie služby v požadovanom rozsahu, kvalite a dodatočne dohodnutom 

termíne. Za služby poskytovateľa dodané v rozpore s touto zmluvou  dodávateľ nie je povinný 

zaplatiť cenu služby.  Zároveň je objednávateľ oprávnený uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z ceny služby, a to za každé jedno takéto porušenie zmluvy najneskôr do 5 

pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa na  zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto 

článku zmluvy.  

 

3. Vznikom povinnosti poskytovateľa zaplatiť zmluvnú pokutu ani jej skutočným zaplatením nie je 

dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti 

poskytovateľa a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na 

náhradu škody nezapočítava. 

 

Článok VI. 

Trvanie zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to najneskôr do 30.11.2020.  

 

 

 

Článok VII. 

Skončenie zmluvy 

 

1. Zmluva končí uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná a splnením povinností oboch zmluvných 

strán. 

2. Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda musí mať písomnú formu 

a musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva v tomto prípade končí dňom 

určeným v dohode. 

Článok VIII.  

Zodpovednosť za škodu, vady a odstúpenie od zmluvy 

 

1. V prípade porušenia povinnosti vzniknutej na základe tohto záväzkového vzťahu, je zmluvná 

strana, ktorá porušila svoje povinnosti v zmysle zmluvy povinná nahradiť škodu tým spôsobenú 

druhej zmluvnej strane. 

 

2. Od zmluvy je možné odstúpiť v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom, v zmluve, alebo 

ak ktorákoľvek zo zmluvných strán podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce zo 
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zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné urobiť písomne a doručiť druhej zmluvnej strane na 

adresu uvedenú v záhlaví zmluvy.  

 
3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje najmä: 

 

• ak poskytovateľ neposkytne službu v požadovanej kvalite, v súlade s touto zmluvou a 

pokynmi objednávateľa, 

 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že odstúpením od zmluvy ostáva zachovaný nárok na náhradu 

škody vzniknutej porušením zmluvy. Objednávateľ má právo na náhradu vynaložených nákladov 

spôsobených tým, že poskytovateľ odstúpil od zmluvy. 

 

5. V prípade zistenia vady na službe počas trvania zmluvy je objednávateľ povinný podať 

poskytovateľovi reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil. Tento úkon sa považuje 

za splnený písomným podaním správy o vade zaslanú na  mailovú adresu poskytovateľa. 

 

6. V prípade vadne poskytnutého plnenia má objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny služby.  

 

7. V prípade porušenia povinnosti vzniknutej na základe tohto záväzkového vzťahu, je zmluvná 

strana, ktorá porušila svoje povinnosti v zmysle zmluvy povinná nahradiť škodu tým spôsobenú 

druhej zmluvnej strane, okrem prípadu ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené 

okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

 

8. Objednávateľ nie je povinný prevziať vadne poskytnutú službu. Ak však prevezme vadne 

poskytnutú službu, jeho práva zo zodpovednosti za vady ostávajú v plnom rozsahu zachované. 

 

Článok IX.  

Doručovanie a ochrana dôverných informácií 

 

1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami touto 

zmluvou sa doručujú: 

a) poštou doporučene na adresu zmluvnej strany uvedenú v zmluve, 

b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, 

c) osobne. 

 

2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi zmluvnými stranami zmluvou sa 

doručujú doporučene na adresu zmluvnej strany uvedenú v  zmluve. Každá zmluvná strana je 

povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto 

článku do troch pracovných dní odo dňa kedy nastala zmena sídla. 

 

3. Ak zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v zmluve, považuje sa písomnosť 

po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom 

nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým 

sa písomnosť považuje za doručenú. 
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4. Písomnosť doručovaná osobne sa považuje za doručenú dňom, kedy zmluvná strana zásielku 

prevzala alebo dňom, kedy odmietla písomnosť prevziať. 

 
5. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytovať informácie získané od objednávateľa pri poskytovaní služby 

podľa zmluvy tretím osobám a/alebo ich využívať pre svoj prospech, bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa. Táto povinnosť trvá aj po skončení platnosti zmluvy. Porušenie 

tejto povinnosti je považované za podstatné porušenie zmluvy. 

 
6. Poskytovateľ vyhlasuje, že všetky informácie, ktoré počas plnenia zmluvy získa, a ktoré nie sú 

verejne dostupné, budú použité výhradne pre potreby plnenia  zmluvy a považujú sa za dôverné v 

zmysle § 17 Obchodného zákonníka. Poskytovateľ je povinný dodržiavať pred treťou stranou 

povinnosť mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa v súvislosti s 

plnením zmluvy dozvedel. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení platnosti tejto Zmluvy. 

Porušenie tejto povinnosti je považované za podstatné porušenie zmluvy. 

 

Článok XI.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny alebo doplnenia zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov 

k  zmluve podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.  

 

2. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom 

takéto ustanovenia Zmluvy budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom 

zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia Zmluvy zostanú 

aj naďalej v platnosti. 

 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce zo zmluvy prednostne formou dohody 

prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, 

ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu 

Slovenskej republiky. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené zmluvou, ako aj záväzkové vzťahy touto 

dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

5. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia 

a poskytovateľ dve vyhotovenia. 

 

6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva zodpovedá 

ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

podpisujú. 

 
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia Objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky. 
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Príloha č. 1 –  Opis predmetu zmluvy 

Prílohe č. 2  – Podrobný položkovitý rozpočet  zmluvy 

 

 

                                                             

Za objednávateľa v ................................ 

dňa................ 

 

.................................................................... 

Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ 

Za poskytovateľa v  ...............................   

 dňa ....................... 

 

....................................................................... 

Andrea  Štulajterová, konateľka spoločnosti

Slovenská agentúra životného prostredia                        B-cyklo s.r.o. 

 
 
 


