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SERVISNÁ ZMLUVA č. PPZ-KEU-E-26-025/2012 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  

 

1.  Zmluvné strany  

1.1.  Poskytovateľ       : KVANT spol. s r. o. 

 Sídlo : FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 

 Konateľ  : RNDr. Ľubomír Mach 

  Zástupca na rokovanie: 

           - vo veciach technických : Ing. Peter Varga 

 IČO  : 31398294 

 DIČ  : 2020330565 

 IČ pre DPH : SK2020330565 

 Bankové spojenie  : ČSOB Bratislava   

 Číslo účtu : 4013528494/7500  

 

 Spoločnosť KVANT spol. s r. o. je vedená v obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sro,  vložka č. 9220/B. 

ďalej len “poskytovateľ” 

 

1.2.  Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 Sídlo                            :  Pribinova 2, 812  72 Bratislava 

 Štatutárny zástupca : JUDr. Robert Kaliňák podpredseda vlády a minister vnútra 

                                                     Slovenskej republiky 

 Zástupca na rokovanie:  

           - vo veciach zmluvných:    Ing. Denisa Saková, PhD. vedúca služobného úradu Ministerstva        

                                                     vnútra  Slovenskej republiky na základe plnomocenstva  

                                                     č.p.: KVSU-2012/000692-001 zo dňa 15.05.2012  

           - vo veciach technických : Ing. Ondrej Laciak, PhD.  riaditeľ Kriminalistického a          

                                                     expertízneho  ústavu Policajného zboru 

   IČO :  00 151 866 

 Bankové spojenie :  Štátna pokladnica, Radlinského 32,810 05 Bratislava 

 Výdavkový účet               :  7000180023/8180 

ďalej len “objednávateľ” 
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2. Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa riadne a včas poskytnúť objednávateľovi 

servisné softverové služby pre informačný systém Evidence a jeho subsystémy Evidence, 

BDC a KEU NEO a to nasledovne: 

(a) odstránenie chýb, chybných funkcií alebo porúch v softvéri 

(b) update na systém Evidence 2 ktorý podporuje 64bit operačné systémy 

(c) vykonanie upgrade softvéru, pre ktorý je dostupná novšia verzia a s tým 

súvisiace školenia 

 

3. Rozsah servisných služieb      

3.1. Poskytovateľ zabezpečí: 

(a) odstránenie všetkých chýb, chybných funkcií alebo porúch v softvéri 

prostredníctvom centrálnych servisných služieb poskytovateľa 

(b)  distribúciu korekcií softvéru alebo dokumentácie na odstránenie problémov v 

softvéri alebo dokumentácii alebo v oboch tak, ako budú k dispozícii, 

(c) dodávku vylepšení a doplnkov v softvéri (up-date) týkajúcich sa softvéru 

používaného na zariadeniach centrálneho systému a jednotlivých podsystémov, 

(d) on-line telefonickú podporu Hot-line na telefónnych číslach 02 654111344 

kl.114, 02 65411353 kl.113, 0918 632015 v rozsahu pondelok – piatok 7,30 hod. 

– 16,00 hod. 

(e) podporu technického pracovníka poskytovateľa na mieste inštalácie centrálneho 

systému 

(f) inštaláciu sprístupnených nových verzií aktuálneho softvéru poskytovateľa pre 

dodanú hardvérovú platformu, 

(g) analýzu a opravu ohlásených porúch dodaného softvéru, 

(h) poskytnúť informácie o nových produktoch, cenách a ostatných dodacích 

podmienkach 

(i) Pre subsystém BDC inštaláciu sprístupnených nových verzií softvéru 

poskytovateľa pre dodanú hardvérovú platformu v rozsahu medzinárodného 

sprístupnenia EBDS Europolu a požadovanú výmenu informácii v rámci 

Europolu  

(j) Pre subsystém BDC zabezpečenie update komunikačných protokolov v rámci 

medzinárodného začlenenia systému Europolu 

(k) V prvom roku trvania servisnej zmluvy zabezpečí: 

1.  Integráciu systémov BDC, KEU NEO a Evidence do komplexného 

systému podpory Kvant-Helpdesk 
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2. Úprava systému tak aby bol kompatibilný s Windows7 a Windows Server 

2008 R2 

3. Update na systém Evidence 2 ktorý podporuje 64bit operačné systémy 

4. Spracovanie procesu a uvedenie do prevádzky integrovaného systému 

zálohovania BDC, KEU NEO a Evidence vrátane plánu obnovy dát 

 

3.2. Rozsah pracovísk pre servisné služby: 

 KEÚ PZ Sklabinská ul. č. 1, Bratislava (175 pracovísk, 175 užívateľov) 

 KEÚ PZ Príboj č. 560, Slovenská Ľupča (45 pracovísk, 46 užívateľov) 

 KEÚ PZ Kuzmányho č. 8, Košice (45 pracovísk, 42 užívateľov) 

 Pre subsystém BDC navyše: 

21 pracovných staníc pre pyrotechnické pracoviská na: 

o pohotovostných policajných útvaroch odboru poriadkovej polície na 
všetkých krajských riaditeľstvách PZ (PPÚ KR PZ Bratislava, PPÚ KR PZ 
Žilina, PPÚ KR PZ Banská Bystrica, PPÚ KR PZ Košice, PPÚ KR PZ 
Nitra, PPÚ KR PZ Trnava, PPÚ KR PZ Prešov, PPÚ KR PZ Trenčín, 
PPÚ KR PZ Trnava ZJ JE Jaslovské Bohunice a PPÚ KR PZ Nitry ZJ JE 
Mochovce), 

o útvare osobitného určenia Prezídia PZ 

o úrade hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ (OHK PZ Bratislava 
Ružinov – letisko, OHK PZ Košice – letisko, OHK PZ Poprad – letisko, 
OHK PZ Sliač – letisko, OHK PZ Žilina – letisko a OCP Trnava Piešťany 
– letisko), 

o útvaroch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) 
vykonávajúcich pyrotechnickú činnosť (úrad pre ochranu ústavných 
činiteľov a diplomatických misií MV SR, záchranné brigády hasičského a 
záchranného zboru (Záchranná brigáda Malacky, Záchranná brigáda 
Žilina a Záchranná brigáda Humenné)). 

 

 Pre subsystém KEU NEO navyše: 

pracovné stanice 336 kriminalistických technikov na okresných a krajských 
riaditeľstvách Policajného zboru 

 
 

4.   Licenčné podmienky 

4.1.     Poskytovateľ udeľuje bezplatnú licenciu na všetky updaty a upgrady informačného systému 

Evidence vrátane jeho subsystémov Evidence, BDC a KEU NEO, ktoré budú dodané počas 

trvania tejto servisnej zmluvy. 

4.2.   Objednávateľ je oprávnený používať túto licenciu bez časového obmedzenia na všetkých 

pracoviskách uvedených v tejto servisnej zmluve. 
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5. Vzájomne závislý softvér 

5.1. Objednávateľ si je vedomý, že niektoré časti softvéru sú na sebe závisle. V prípade, že 

chce podporné služby ukončiť na časť závislého softvéru, musí ukončiť tieto služby na 

všetok závislý softvér, teda Evidence, BDC, KEU NEO. 

 

6. Povinnosti zmluvných strán 

6.1. Povinnosti zmluvných strán: 
(a) Poskytovateľ je povinný zabezpečovať činnosti uvedené v článkoch 2 a 3. 

(b) Poskytovateľ je povinný konať podľa požiadaviek objednávateľa, podľa svojich 

schopností a možností. 

(c) Poskytovateľ je povinný informovať o zmene cien za servisné služby aspoň 30 

dní pred nadobudnutím účinnosti zmeneného cenníka. 

(d) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť celý proces inštalácie korekcií softvéru, 

nových verzií softvéru, aktuálnej verzie systému Evidence a doplnkov. 

(e) Poskytovateľ je povinný do 6 hodín od prijatia telefonického alebo písomného 

oznámenia o chybe začať práce na odstránení takejto chyby. 

(f) Poskytovateľ je povinný odstrániť chyby nahlásené v zmysle bodu e) tohto 

článku v nasledovných lehotách: 

 Závažné chyby v softvéri Evidence spôsobené haváriou hardvéru, 

narušením systému alebo v dôsledku výpadku elektrickej energie, prípadne 

klimatizácie - do 48 hodín od prijatia oznámenia podľa bodu e) 

 Závažné chyby v softvéri Evidence server spôsobené haváriou hardvéru, 

narušením systému alebo v dôsledku výpadku elektrickej energie, prípadne 

klimatizácie - do 72 hodín od prijatia oznámenia podľa bodu e) 

 Chyby softvéru neovplyvňujúce hlavné funkcie systému - do 10 dní od 

prijatia oznámenia podľa bodu e) 

(g) Sankcie za nedodržanie dohodnutej povinnosti poskytovateľom sú ustanovené 

v článku 10 tejto zmluvy. 

(h) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za všetky služby podľa článkov 2 a 3 

vykonané poskytovateľom v súlade s článkom 7. 

(i) Objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť a zabezpečiť sprístupnenie miesta 

plnenia pre riadne a včasné vykonanie servisných činností a umožniť 

zamestnancom poskytovateľa v rozsahu nevyhnutnom na riadne plnenie 

povinnosti prístup na pracovisko objednávateľa. 
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7.       Spôsob a  zabezpečenie softvérových podporných služieb 

7.1.   Softvérové podporné služby budú vykonávané po dobu účinnosti tejto zmluvy na základe  

písomnej požiadavky zo strany objednávateľa a dostupnosti nových verzií softvéru 

poskytovateľa pre používanú hardvérovú platformu.  

7.2.   Vykonanie softvérových podporných služieb bude po vykonaní zásahu písomne potvrdené 

zodpovedným pracovníkom objednávateľa v Protokole o odovzdaní a prevzatí softvérových 

podporných služieb (servisný list).  

 

8. Cena za vykonanie softvérových podporných služieb a platobné podmienky 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zabezpečenie softvérových podporných služieb je 

určená dohodou zmluvných strán nasledovne: 

 Rok 2012 150 000,- EUR bez DPH 

 180 000,- EUR vrátane DPH 

 Rok 2013 150 000,- SKK bez DPH 

 180 000,- SKK vrátane DPH 

 Rok 2014 150 000,- EUR bez DPH 

 180 000,- EUR vrátane DPH 

 Rok 2015 150 000,- EUR bez DPH 

 180 000,- EUR vrátane DPH 

 SPOLU 600 000,- EUR bez DPH 

 720 000,- EUR vrátane DPH 

 (Slovom sedemstodvadsať tisíc eur) 

8.2. V tejto cene je zahrnuté zabezpečenie všetkých softvérových podporných služieb v rozsahu 

dohodnutom v článku 3 tejto zmluvy. 

8.3. Cena je splatná na základe faktúry – daňového dokladu vystavenej poskytovateľom so 

všetkými náležitosťami uvedenými v čl. 71 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov zaslanej objednávateľovi doporučene so splatnosťou 30 dní odo dňa 

jej doručenia objednávateľovi v prospech účtu poskytovateľa č. 4013528494/7500   

vedeného v ČSOB Bratislava. V prípade, že faktúra doručená objednávateľovi tieto 

náležitosti nebude obsahovať alebo bude obsahovať nesprávne či neúplné údaje, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť túto faktúru poskytovateľovi na prepracovanie a nevzniká 

mu povinnosť túto faktúru uhradiť. 

8.4. Poskytovateľ vystaví faktúry v zmysle dohodnutých podmienok nasledovne: 

8.4.1. Za rok 2012  

31. 12. 2012 na 100% ceny pre rok 2012 t. j. 180 000,- EUR vrátane DPH. 

8.4.2. Za rok 2013  

28. 02.  2013 na 25% ceny pre rok 2013 t. j. 45 000,- EUR vrátane DPH 
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31. 05. 2013 na 25% ceny pre rok 2013 t. j. 45 000,- EUR vrátane DPH 

31. 08. 2013 na 25% ceny pre rok 2013 t. j. 45 000,- EUR vrátane DPH 

30. 11. 2013 na 25% ceny pre rok 2013 t. j. 45 000,- EUR vrátane DPH. 

8.4.3. Za rok 2014 

28. 02. 2014 na 25% ceny pre rok 2014 t. j. 45 000,- EUR vrátane DPH 

31. 05. 2014 na 25% ceny pre rok 2014 t. j. 45 000,- EUR vrátane DPH 

31. 08. 2014 na 25% ceny pre rok 2014 t. j. 45 000,- EUR vrátane DPH 

30. 11. 2014 na 25% ceny pre rok 2014 t. j. 45 000,- EUR vrátane DPH. 

8.4.4. Za rok 2015 

28. 02. 2015 na 25% ceny pre rok 2015 t. j. 45 000,- EUR vrátane DPH 

31. 05. 2015 na 25% ceny pre rok 2015 t. j. 45 000,- EUR vrátane DPH 

31. 08. 2015 na 25% ceny pre rok 2015 t. j. 45 000,- EUR vrátane DPH 

30. 11. 2015 na 25% ceny pre rok 2015 t. j. 45 000,- EUR vrátane DPH. 

 

9. Odovzdanie a prevzatie úkonov softvérových podporných služieb 

9.1. Po vykonaní softvérových podporných služieb vyzve poskytovateľ objednávateľa 

k prevzatiu vykonaných služieb a k podpisu protokolu o vykonaní softvérových podporných 

služieb (Výkaz o zásahu). 

9.2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť overenie vykonania softvérových podporných služieb 

poskytovaných na základe dohody zmluvných strán na to určeným zodpovedným 

pracovníkom. 

9.3. Osobami oprávnenými podpísať Protokol o vykonaní úkonu softvérových podporných 

služieb (Výkaz o zásahu) sú za poskytovateľa technický pracovník, ktorý práce vykonal a 

za objednávateľa  : JUDr. Milan Danihel , Ing. Ján Schmidt a Ing. Ján Kurta. 

 

10. Zánik a vypovedanie zmluvy 

10.1. Predmet zmluvy podľa čl. 2 bod 2.1 sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi do 

31.12.2015. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do vysporiadania všetkých práv a 

povinností zmluvných strán.  

10.2. Objednávateľ je povinný okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre poskytovateľa stalo 

splnenie zmluvných povinností nemožné, alebo poskytovateľ porušil niektoré z ustanovení 

tejto zmluvy závažným spôsobom resp. opakovane. 

10.3. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana 

okamžite písomne odstúpiť od zmluvy. 

10.4. Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ bude v omeškaní viac 

ako štyridsať (40) dní so zaplatením splatnej faktúry. 
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10.5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať bez udania dôvodu a to vždy len 

písomnou formou. Výpovedná lehota je 6 mesiacov a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

10.6. Zmluvu je možné zrušiť i písomnou dohodou zmluvných strán. 

10.7. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy má Poskytovateľ nárok na bezodkladné 

vyplatenie už vykonaných prác, ktoré by inak boli zohľadnené v ďalších mesačných platbách. 

 

11. Sankcie za porušenie zmluvných povinností  

11.1. V prípade, že poskytovateľ  bude v omeškaní so zabezpečením softvérových podporných 

služieb objednávateľ je oprávnený vyúčtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z ceny nerealizovanej  časti softvérových podporných služieb za každý aj začatý 

omeškaný deň  po zmluvne dohodnutej lehote plnenia. 

11.2. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo jej časti 

v zmysle tejto zmluvy, poskytovateľ je oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úrok z 

omeškania vo výške 0,05 % z celkovej dlžnej sumy a to za každý aj začatý deň omeškania. 

 

12. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

12.1. Záručná doba na všetky dodané služby je 24 mesiacov a začína plynúť dňom ich dodania.  

omeškania. 

12.2. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi vady zistené na predmete 

zmluvy bezodkladne ako sa o nich dozvedel. Poskytovateľ je povinný sa k reklamácií 

písomne vyjadriť do 7 pracovných dní od jej doručenia. V prípade, že sa k reklamácií 

v stanovenej lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s reklamáciou. 

12.3. Poskytovateľ je povinný odstrániť na vlastné náklady vady predmetu zmluvy do 3 dní od 

uznania oprávnenosti reklamácie, alebo od márneho uplynutia lehoty na vyjadrenie sa 

k reklamácii. 

12.4. Sankcie za nedodržanie dohodnutej povinnosti poskytovateľom sú ustanovené v článku 10 

tejto zmluvy. 

12.5. Poskytovateľ nezodpovedá za vady servisných prác, ktoré boli spôsobené použitím 

nesprávnych technických podkladov, informácií, prípadne vecí poskytnutých mu 

Objednávateľom. 

12.6. Záruka na servisné práce sa neposkytuje, ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu zariadenia 

neodborným zásahom Objednávateľa alebo tretej osoby, ako aj v prípade akýchkoľvek 

zásahov alebo zmien spolupracujúcich zariadení bez vedomia Poskytovateľa. 
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13. Ostatné dojednania 

13.1. Objednávateľ je povinný odovzdať poskytovateľovi všetky potrebné technické informácie a 

podklady a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť v takom rozsahu, aby umožnili 

poskytovateľovi splniť všetky záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.  

13.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že poskytovateľovi odovzdané informácie a podklady sú 

bez technických, právnych a obsahových chýb.  

13.3. Obe strany sa dohodli, že táto zmluva môže byť po vzájomnej dohode predĺžená na ďalšie 

obdobie s minimálnou dĺžkou trvania jeden rok. 

13.4. Obe strany sa dohodli, že v prípade zmeny (rozšírenie/zmenšenie) rozsahu používaného 

softvéru podliehajúcemu záväzku poskytovania podporných služieb, dohodnú formou 

písomného dodatku úpravu ceny za poskytovanie služieb s platnosťou pre rok nasledujúci 

po roku keď ku zmene rozsahu došlo . 

 

14. Korešpondencia 

14.1. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, akákoľvek korešpondencia medzi zmluvnými 

stranami v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí sa 

doručiť poštou ako doporučená zásielka s doručenkou alebo kuriérom alebo faxom alebo 

osobne s vyžiadaním potvrdenia o prijatí na nasledujúce adresy: 

 Poskytovateľ:  

 KVANT spol. s r. o. 

zodpovedná osoba vo veciach technických 

Ing. Peter Varga 

tel.: +421 2 6541 13 44 kl. 114, 6541 13 53, 

mobil.: +421 918 632 015 

fax. +421 2 6541 13 44 

email: varga@kvant.sk 

 

zodpovedná osoba vo veciach obchodných a ekonomických :   

RNDr.Ľubomír Mach      

tel. 02 6541 13 44     

mobil:  0905 276 570  

fax: 02 6541 13 53 

email: mach@kvant.sk     
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Objednávateľ:  

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

zodpovedná osoba pre hlásenie technických porúch :   

JUDr. Milan Danihel    Ing. Ján Schmidt            Ing. Ján Kurta 

tel. 09610 57 537    tel. 09610 57 327            tel. 09610 57 056 

fax. 09610 59 058    fax  09610 59 058           fax  09610 59 058 

email: milan.danihel@minv.sk      email: jan.schmidt@minv.sk        email:jan.kurta@minv.sk 

 

zodpovedná osoba pre preberanie prác :  

JUDr. Milan Danihel  Ing. Ján Schmidt             Ing. Ján Kurta 

tel. 09610 57 537  tel. 09610 57 327                 tel. 09610 57 056 

fax. 09610 59 058  fax  09610 59 058                fax  09610 59 058 

 

14.2. Každá zmluvná strana môže zmeniť adresu pre doručovanie korešpondencie podľa bodu 1 

tohto článku vyššie písomným oznámením druhej zmluvnej strane. 

14.3. Korešpondencia zasielaná poštou ako doporučená zásielka s doručenkou alebo 

 kuriérom sa považuje za doručenú: 

 Keď adresát korešpondenciu prevezme 

 Uplynutím troch (3) pracovných dní do jej odoslania odosielateľom v prípade, 

že pošta alebo prevádzkovateľ kuriérskej služby korešpondenciu vráti 

odosielateľovi ako nedoručiteľnú alebo ak doručenie korešpondencie bolo 

zmarené konaním alebo opomenutím adresáta. 

 Okamihom odmietnutia prevziať korešpondenciu ak adresát prevzatie 

korešpondencie odmietne. 

14.4. Korešpondencia doručovaná osobne sa považuje za doručenú: 

 Keď ju adresát korešpondencie prevezme 

 Okamihom neúspešného pokusu o jej doručenie ak doručenie 

korešpondencie bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta 

 Okamihom odmietnutia prevziať korešpondenciu ak adresát prevzatie 

korešpondencie odmietne. 

14.5. V prípade korešpondencie zasielanej faxom sa korešpondencia považuje za riadne 

doručenú len za predpokladu, že do štyroch (4) pracovných dní je zasielaná 

korešpondencia doručená adresátovi poštou ako doporučená zásielka s doručenkou alebo 

kuriérom osobne. 

14.6. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, akákoľvek korešpondencia a dokumenty súvisiace s 

touto zmluvou musia byť doručované adresátovi v slovenskom jazyku alebo s úradne 

overeným prekladom do slovenského jazyka. Náklady spojené s vyhotovením 

mailto:danihel@minv.sk
mailto:jan.schmidt@minv.sk
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korešpondencie a dokumentov a/alebo náklady spojené s úradným prekladom 

korešpondencie a dokumentov do slovenského jazyka znáša odosielateľ korešpondencie 

alebo dokumentov. 

14.7. V každej korešpondencii alebo dokumente v súvislosti s touto zmluvou uvedie zmluvná 

strana, ktorá ich vyhotovuje číslo tejto zmluvy. 

14.8. Korešpondencia vo forme e-mail bude možná len medzi zamestnancami zmluvných strán 

na účely organizačného zabezpečenia splnenia tejto zmluvy. Korešpondencia vo forme e-

mail nebude považovaná za právne záväzný prejav vôle niektorej zo zmluvných strán, ak 

táto nebude dodatočne inou formou potvrdená. 

 

15. Záverečné ustanovenia 

15.1. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, o 

ktorých sa dozvie pri vykonávaní diela resp. iných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

15.2. Právne vzťahy, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou, riadia sa ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a platným právnym poriadkom SR. 

15.3. Táto zmluva môže byť menená, doplňovaná a zrušená len po vzájomnej dohode 

zmluvných strán, formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

15.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad 

vlády SR, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. Zmluvu zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zmluva je vyhotovená v 

štyroch rovnopisoch, každá zmluvná strana  obdrží po dva výtlačky.  

15.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, s týmto súhlasia, že nebola 

uzatvorená v tiesni a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 

 

 

V Bratislave dňa ...................2012                                         V Bratislave dňa ................. 2012  

 

Za objednávateľa:                                                                  Za poskytovateľa: 

 

 

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

      Ing. Denisa Saková                                                     RNDr. Ľubomír Mach 

             vedúca služobného úradu                                             konateľ Kvant, spol. s. r  o. 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
           na základe plnomocenstva  
KVSU-2012/000692-001 zo dňa 15.05.2012                          


