
 

Zmluva  o poskytovaní služieb 
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „Obchodný zákonník“) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej  ako  „Zmluva“) 

 
Uzatvorená medzi: 
 
Názov:                           Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Sídlo:      Cyprichova 42, 831 05  Bratislava 
IČO:      00 681 385 
DIČ:      20 20 79 64 15 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
Číslo účtu:     SK86 8180 0000 0070 0065 0814 
Štatutárny orgán:   Mgr. Janette Motlová, riaditeľka 
Právna forma:   štátna príspevková organizácia MŠVVaŠ SR  
Vecne zodpovedný:   Mgr. Jozefína Fusek Švingálová 
T. č.:        
E-mail:       

(ďalej ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno:   Everlution s.r.o.   
Sídlo:     Svätojurská ulica 6153/2, 902 01 Pezinok 
Štatutárny orgán:   Miroslav Demovič, konateľ 
IČO:     47 328 304 
DIČ:     2023816179 
IČ DPH:     SK2023816179   
Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s.   
IBAN:     SK34 1100 0000 0029 2889 7141    
Vecne zodpovedný:   Miroslav Demovič, MBA 
T. č.:       
E-mail:      
(ďalej ako „Poskytovateľ“) 
(spolu ďalej ako „Zmluvné strany“, jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 

 
 
 
 

Preambula 
 

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy  je úspešná ponuka Poskytovateľa predložená do súťaže 
na predmet zmluvy uvedený v Článku I. Zmluvy. Poskytovateľ podpisom Zmluvy vyhlasuje, že je 
oprávnený a spôsobilý v rámci predmetu svojho podnikania dodať predmet Zmluvy, tak ako je v nej 
definovaný, a to riadne a včas.  Na obstaranie predmetu Zmluvy bol použitý postup zadávania 
zákazky podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní.  

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že: 
a) sa oboznámil a preskúmal všetky podmienky a okolnosti súvisiace s realizáciou predmetu 

Zmluvy;  



b) je v zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ spôsobilý vykonať predmet tejto Zmluvy; 
c) predmet Zmluvy je pre neho dostatočne zrozumiteľný, určitý a na základe svojej odbornej 

spôsobilosti, technického vybavenia, ako aj personálneho obsadenia, je schopný ho vykonať 
riadne a včas, v celosti a na požadovanej odbornej úrovni v súlade s touto Zmluvou a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 
 

Článok I. 
Definícia pojmov 

 
1.1 Zmluvné strany sa pre účely Zmluvy, jej plnenia a ďalšej vzájomnej komunikácie ohľadom 

poskytovania plnení na základe Zmluvy dohodli na týchto pojmoch, tak ako sú uvedené v tomto 
Článku Zmluvy. 

1.2 Webovým portálom je pre účely Zmluvy webový server prezentovaný na webovej stránke 
poskytovateľa, ktorá je vo vlastníctve Poskytovateľa (ďalej ako „Webový portál“).  

1.3 Aplikáciou sa pre účely Zmluvy rozumie softwérový program, umiestnený na Webovom portály, 
ktorého finálna podoba vznikne na základe Zmluvy, a ktorá je vo vlastníctve Poskytovateľa (ďalej 
ako „Aplikácia“).  

1.4 Detailná funkčná špecifikácia je písomným dokumentom zhotoveným Poskytovateľom v súlade s 
odsekom 2. Prílohy číslo 1 Zmluvy (ďalej ako „DFŠ“), prostredníctvom ktorej bude možné posúdiť 
zadanie Objednávateľa na konečnú podobu Aplikácie a Poskytovateľom navrhovaný stav a 
realizovateľnosť Adaptačných služieb (tak ako sú definované v odseku 1.5 Zmluvy), návrh na 
zlepšenie v oblasti bezpečnosti, použiteľnosti, efektivity a možnosti rizík v procese implementácie 
a následnej prevádzky Aplikácie. DFŠ musí obsahovať všetky náležitosti podľa odseku 2, písmená 
a) až d)  Prílohy číslo 1 – Opis (ďalej ako „Opis“) Opisu. 

1.5 Adaptačnými službami sa pre účely zmluvy rozumejú plnenia Poskytovateľa  podľa odseku 2.1 
Opisu (ďalej ako „Adaptačné služby“); 

1.6 Servisnými službami sa pre účely Zmluvy rozumejú plnenia Poskytovateľa podľa odseku 3 Opisu 
(ďalej ako „Servisné služby“); 

1.7 Systémovými službami sa pre účely Zmluvy rozumejú plnenia Poskytovateľa uvedené v odseku 4 
Opisu (ďalej ako „Systémové služby“) (Adaptačné služby, Servisné služby a Systémové služby 
spolu ďalej aj ako „Plnenia Poskytovateľa“, jednotlivo „Plnenie Poskytovateľa“); 

1.8 Testami sa pre účely Zmluvy rozumie súhrn diagnostických nástrojov a formulárov, spoločne 
s príslušnými metodikami a príručkami pre užívateľov, ktoré sú alebo majú byť na základe pokynu 
Objednávateľa (tak ako je definovaný v odseku 1.9 tohto článku) včlenené do Aplikácie (spolu 
ďalej ako „Testy“, jednotlivo „Test“). 

1.9 Pokynmi sa pre účely Zmluvy rozumejú pripomienky, návrhy a zadania Objednávateľa 
Poskytovateľovi, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a ktorými je povinný sa riadiť pri poskytovaní 
svojich jednotlivých Plnení Poskytovateľa na základe Zmluvy. V prípade ak sú tieto Pokyny 
nevhodné, je Poskytovateľa povinný o tejto skutočnosti Objednávateľa bezodkladne informovať 
spôsobom uvedeným v Zmluve. Ak Objednávateľ aj naďalej trvá na rovnakom obsahu pokynov, je 
Poskytovateľ povinný na ich základe konať, avšak o tejto skutočnosti sú Zmluvné strany povinné 
vyhotoviť písomný zápis, podpísaný zástupcami Zmluvných strán (ďalej ako „Pokyny“). 

 
Článok II 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa, vykonať všetky Plnenia Poskytovateľa pre 
Objednávateľa  tak ako sú definované touto Zmluvou a Opisom.  

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je povinný realizovať všetky Plnenia Poskytovateľa 
osobne, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že o realizácii 
Plnení Poskytovateľa prostredníctvom subdodávateľov spíšu písomný protokol, podpísaný vecne 



zodpovednými osobami Zmluvných strán, obsahom ktorého bude predovšetkým označenie 
a rozsah činností, ktoré bude Poskytovateľ vykonávať prostredníctvom subdodávateľov. Takýto 
protokol musí byť Zmluvnými stranami podpísaný skôr, ako bude jednotlivé Plnenie Poskytovateľa 
alebo jeho časť realizovaná prostredníctvom subdodávateľov. 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje pri výkone Plnení Poskytovateľa podľa Zmluvy postupovať riadne 
a s odbornou starostlivosťou, v záujme Objednávateľa v súlade s jeho Pokynmi a požiadavkami, 
touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Plnenia Poskytovateľa musia byť 
dodané v slovenskom jazyku. 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dodané Plnenia poskytovateľa  prevziať a zaplatiť zaň 
Poskytovateľovi odmenu podľa Zmluvy. 

2.5 Zmluvné strany sú povinné počas celého trvania Zmluvy poskytovať si vzájomnú súčinnosť.  
2.6 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01. 10. 2021 do 31. mája 2023. 

 
Článok III.  

Zhotovenie DFŠ 
 
3.1 Objednávateľ odovzdá Poskytovateľovi Testy v lehote troch pracovných dní, odo dňa účinnosti 

Zmluvy v elektronickom formáte  spôsobom elektronického prenosu na USB kľúči . Odovzdanie 
Testov sa uskutoční v sídle Objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že o tejto skutočnosti 
vyhotovia písomný protokol, v ktorom uvedú deň a miesto jeho vyhotovenia, ako aj zoznam 
jednotlivých, Objednávateľom odovzdaných Testov. Objednávateľ podpisom Zmluvy prehlasuje, 
že má ku všetkým Testom licencie, ktoré umožňujú ich začlenenie do Aplikácie 

3.2 Poskytovateľ je povinný zhotoviť DFŠ podľa Opisu a Pokynov. 
3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zhotoviť DFŠ tak, aby došlo k podpisu Akceptačného protokolu DFŠ podľa 

odseku 3.6 Zmluvy, v lehote 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ 
odovzdá Objednávateľovi DFŠ v jednom vyhotovení v listinnej podobe a v jednom vyhotovení na 
USB kľúči (vo formáte Word) v sídle Objednávateľa. 

3.4 Poskytovateľ je oprávnený odovzdať Analýzu aj pred lehotou uvedenou v odseku 3.3 Zmluvy. 
O odovzdaní a prevzatí DFŠ podľa odseku 3.3 bude spísaný odovzdávací protokol (ďalej ako 
„Odovzdávací protokol DFŠ“), ktorý podpíšu vecne zodpovední zástupcovia Zmluvných strán 
uvedení v záhlaví Zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísanie Odovzdávacieho 
protokolu DFŠ sa nepovažuje za súhlas Objednávateľa s jej obsahom. Analýza sa považuje 
za schválenú až podpísaním  akceptačného protokolu DFŠ (podľa odseku 3.6 Zmluvy). 
Poskytovateľ sa zaväzuje zhotoviť DFŠ tak, aby k podpisu prvého Odovzdávacieho protokolu DFŠ 
došlo v lehote 7 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.5 Objednávateľ je po prevzatí DFŠ podľa odseku 3.4 oprávnený predložiť k DFŠ svoje pripomienky 
v lehote troch pracovných dní od podpisu Odovzdávacieho protokolu DFŠ. 

3.6 V prípade, ak Objednávateľ nemá pripomienky k DFŠ, uvedenú skutočnosť oznámi 
Poskytovateľovi a bezodkladne vyzve Poskytovateľa na podpísanie akceptačného protokolu 
Analýzy (ďalej ako „Akceptačný protokol DFŠ“). Podpísaním Akceptačného protokolu DFŠ oboma 
Zmluvnými stranami sa DFŠ považuje za riadne zhotovenú a schválenú. Kópia Akceptačného 
protokolu k DFŠ bude kópiou Poskytovateľom vystavenej faktúry podľa Zmluvy. 

3.7 V prípade pripomienok Objednávateľa k obsahu DFŠ sa Poskytovateľ zaväzuje zapracovať tieto 
pripomienky do DFŠ a predložiť DFŠ so zapracovanými pripomienkami Objednávateľovi formou 
Odovzdávacieho protokolu DFŠ, a to všetko v lehote troch pracovných dní odo dňa predloženia 
pripomienok Objednávateľom podľa odseku 3.4 Zmluvy. 

3.8 Objednávateľ následne overí zapracovanie pripomienok do DFŠ a v závislosti od zapracovania 
alebo nezapracovania pripomienok Poskytovateľom postupuje Objednávateľ primerane 
podľa odseku 3.6 Zmluvy (teda ak boli pripomienky riadne a v celosti zapracované, oznámi túto 
skutočnosť Poskytovateľovi a vyzve ho na podpis Akceptačného protokolu Analýzy), 
alebo primerane podľa odseku 3.6 (teda ak neboli pripomienky riadne a v celosti zapracované, 
Objednávateľ opätovne predloží pripomienky Poskytovateľovi, ktorý bude následne postupovať 



podľa odseku 3.7 Zmluvy). Takýmto spôsobom je Objednávateľ oprávnený a Poskytovateľ povinný 
postupovať aj opakovane (teda opakované predkladanie pripomienok zo strany Objednávateľa 
a opakované zapracovávanie týchto pripomienok zo strany Poskytovateľa), a to až do času, kedy 
Objednávateľ Poskytovateľovi oznámi, že nemá ďalšie pripomienky. 

 
Článok IV. 

Zhotovenie a prevzatie Plnení Poskytovateľa 
 

4.1 Poskytovateľ je povinný vykonať Adaptačné služby podľa odseku 2.1 Opisu, pričom poskytnuté 
Adaptačné služby  musia obsahovať všetky tam uvedené náležitosti, ako aj náležitosti podľa 
Akceptovanej DFŠ podľa odseku 3.6 Zmluvy. Poskytovateľ je rovnako povinný zhotoviť Nastavenie 
v súlade s Pokynmi Objednávateľa podľa odseku 1.9 Zmluvy. 

4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať úplné a riadne poskytnuté Adaptačné služby najneskôr do 30. 
októbra 2021, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Poskytovateľ nie je oprávnený začať 
vykonávať činnosti smerujúce k poskytnutiu Adaptačných služieb, ak ešte nedošlo k podpisu 
Akceptačného protokolu DFŠ, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

4.3 Prevzatie Adaptačných služieb sa uskutoční na základe Akceptačného protokolu Adaptačných 
služieb. Kópia Akceptačného protokolu Adaptačných služieb bude kópiou Poskytovateľom 
vystavenej faktúry podľa Zmluvy. 

4.4  Podpisom Akceptačného protokolu Adaptačných služieb Poskytovateľ udeľuje Objednávateľovi 
právo užívať Webový portál a Aplikáciu bez obmedzenia a to po dobu trvania Zmluvy. 

4.5 Poskytovateľ je povinný poskytovať Servisné služby podľa odseku 3 Prílohy číslo 1 Zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ po skončení každého kalendárneho mesiaca zašle 
Objednávateľovi rozpis súhrnu poskytnutých Servisných služieb v danom mesiaci, spolu s počtom 
skutočne vykonaných hodín. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Poskytovateľ nesmie vykonať 
väčší počet Servisných služieb, ako je uvedené v Opise 1 (600 hodín), bez predchádzajúceho 
súhlasu Objednávateľa.  

4.6 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Systémové služby je Poskytovateľ oprávnený vykonávať len 
na základe predchádzajúcej objednávky Objednávateľa, v rozsahu a spôsobom, ktorý sa pred ich 
poskytnutím dohodne prostredníctvom Vecnej zodpovedných osôb Zmluvných strán uvedených 
v záhlaví Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že pre účely tohto článku sa záväzný spôsob 
komunikácie považuje aj e-mailová komunikácia prostredníctvom vecne zodpovedných osôb 
Zmluvných strán. Poskytovateľ je povinný po skončení každého kalendárneho mesiaca zaslať 
Objednávateľovi rozpis súhrnu poskytnutých Systémových služieb v danom mesiaci, spolu 
s počtom skutočne vykonaných hodín. 

 
 
 

Článok V. 
Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 

 
5.1 Cena za dodanie Plnení Poskytovateľa bola stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 18/1996 Z. z. vo výške 

5.1.1 Cena bez  DPH:        46.500,00€ 
5.1.2 Výška DPH:                 9.300,00€ 
5.1.3 Cena vrátane DPH:  55.800,00€  

5.2 Cena dohodnutá podľa odseku 6.1 Zmluvy je konečná a platná po celú dobu trvania Zmluvy  a nie 
je možné ju zvýšiť. V týchto cenách sú zahrnuté všetky náklady a výdavky vynaložené 
Poskytovateľom v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy.  

5.3 Cenu za predmet zmluvy uhradí Objednávateľ Poskytovateľovi na základe Poskytovateľom 
vystavených faktúr. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za poskytnutie Adaptačných 



služieb deň nasledujúci po ich prevzatí podľa odseku 4.2 Zmluvy. Prílohou tejto faktúry bude kópia 
Akceptačného protokolu Adaptačných služieb podľa odseku 4.3 Zmluvy. 

5.4 Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za Servisné a Systémové služby vo výške 50 % ich 
celkovej hodnoty posledný deň mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol podpísaný 
Akceptačný protokol  Adaptačných služieb podľa odseku 4.3.  

5.5 Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za Servisné a Systémové služby vo výške 50 % ich 
celkovej hodnoty posledný deň mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vystavil faktúru 
podľa predchádzajúceho odseku.   

5.6 Faktúry podľa tejto Zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti podľa platných právnych predpisov 
SR, špecifikáciu fakturovaných položiek, špecifikáciu fakturovanej sumy a musia byť vystavené 
v súlade s touto Zmluvou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle 
platných právnych predpisov a tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi 
na prepracovanie alebo doplnenie v lehote splatnosti faktúry. Poskytovateľ je povinný vystaviť 
a predložiť opravenú, resp. doplnenú faktúru vrátane všetkých požadovaných dokumentov. Dňom 
doručenia opravenej a úplnej faktúry začne plynúť nová lehota splatnosti. Po dobu vybavovania 
reklamácie faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s úhradou fakturovanej sumy a Poskytovateľ 
nemá nárok na úhradu úroku z omeškania podľa tejto Zmluvy. 

5.7 Splatnosť faktúr vystavených podľa tejto Zmluvy je 30 dní odo dňa doručenia faktúry druhej 
Zmluvnej strane. Fakturované sumy sa považujú za uhradené dňom ich odpísania z účtu 
Objednávateľa . Cena sa uhrádza v mene, v ktorej bola dohodnutá v tejto Zmluve. 

5.8 V prípade, ak Poskytovateľ ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie je platiteľom DPH avšak po jej podpise 
sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

5.9 V zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom 
systéme a o doplnení niektorých zákonov vznikne po zriadení fakturačného systému povinnosť 
prijímať a vydávať zaručené elektronické faktúry. 

5.10 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť na tretiu osobu a ani založiť akékoľvek svoje 
pohľadávky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou alebo plnením záväzkov podľa 
tejto Zmluvy. 

 
Článok VI. 

Možnosti ukončenia Zmluvy 
 
6.1 Zmluvu možno ukončiť pred uplynutím dohodnutej doby jej platnosti jedným z nasledujúcich 

spôsobov:   
a) odstúpením od Zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s touto Zmluvou, 
pričom v prípade odstúpenia od Zmluvy si Zmluvné strany nevracajú plnenia, ktoré si poskytli pred 
účinným odstúpením od zmluvy; 
b) výpoveďou; 
c) dohodou Zmluvných strán. 

6.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy  v prípade porušenia akejkoľvek zmluvnej 
povinnosti Poskytovateľa, ak Objednávateľ písomne vyzve Poskytovateľa na odstránenie porušenia 
a zjednanie nápravy a Poskytovateľ to neurobí ani v primeranej lehote poskytnutej mu na tento 
účel Objednávateľom. 

6.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, pričom účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom 
doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zo Zmluvných strán.  

6.4 Každá zo Zmluvných strán je oprávnená Zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu   s výpovednou 
dobou 30 dní. Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zo Zmluvných strán. 

6.5 Zmluvu možno ukončiť aj písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v takejto 
písomnej dohode. V dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia 
zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zo Zmluvných strán ku dňu zániku Zmluvy. 



 
Článok VII. 

Zmluvné pokuty 

 

7.1 V prípade omeškania Poskytovateľa s riadnym a včasným odovzdaním Adaptačných služieb, ktoré 
zapríčinil porušením svojich povinností, Poskytovateľ bude povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,20 %  ceny podľa odseku 5.1 za každý, aj  začatý deň omeškania.  

7.2 V prípade neposkytnutia Servisných služieb podľa odseku 3 Prílohy číslo 1 je Poskytovateľ povinný  
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-- € za každý, aj  začatý deň omeškania. 

7.3 V prípade oneskoreného poskytnutia Systémových služieb podľa odseku 4 Prílohy číslo 1 a odseku 
4.6 Zmluvy je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-- € za 
každý, aj začatý deň omeškania.  

7.4 Poskytovateľ nezodpovedá za vady predmetu Zmluvy:  
a) vzniknuté na základe chybných údajov Objednávateľa; 
b) spôsobené chybnou funkciou spolupracujúcich produktov tretích strán alebo chybnou 
funkciou hardware použitého pre prevádzku predmetu Zmluvy; 
c) spôsobené nedodržaním odporúčaní k prevádzke a používaniu produktu poskytnutých 
Poskytovateľom.    

7.5 V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je Poskytovateľ  oprávnený fakturovať 
Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 
Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu 
nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka. 

7.6 Zmluvná pokuta, úrok z omeškania alebo paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením 
pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka sú splatné do 30 (slovom: tridsiatich) 
kalendárnych dní od ich vyčíslenia a doručenia faktúry na ich úhradu druhej Zmluvnej strane,  a to 
na základe faktúry vystavenej sankciu uplatňujúcou Zmluvnou stranou, ak sa nedohodnú Zmluvné 
strany písomne inak. 

7.7 Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že Objednávateľ má popri zmluvnej pokute v zmysle 
tejto Zmluvy i právo na náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
Článok VIII. 

Ostatné ustanovenia 
 

8.1 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania oprávnenými orgánmi 
a inštitúciami, ktoré budú súvisieť s plnením predmetu zmluvy a je povinný tiež poskytnúť 
oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ berie na vedomie, že financovanie 
Zmluvy  bude  uskutočnené  z vlastných  prostriedkov  Objednávateľa v zmysle zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a z finančných prostriedkov Európskej komisie. 

8.2 Písomnosti podľa Zmluvy je možné doručovať poštou, kuriérom, faxom alebo elektronickými 
prostriedkami. Elektronickými prostriedkami a faxom nie je možné zasielať faktúry, odstúpenie od 
zmluvy a výpoveď zmluvy. Pokiaľ sú písomnosti doručované elektronickými prostriedkami alebo 
faxom, vyžaduje sa potvrdenie druhej Zmluvnej strany o prijatí písomnosti (elektronickými 
prostriedkami alebo faxom). 

8.3 Písomnosti doručované poštou sa považujú za doručené prevzatím alebo odmietnutím prevzatia 
zásielky, a v prípade neprevzatia písomnosti uloženej na pošte sa písomnosti považujú za doručené 
tretím dňom od uloženia zásielky na pošte. V prípade, ak zásielku nemožno na adrese podľa tohto 
bodu doručiť z dôvodu „Adresát neznámy“, považuje sa zásielka za doručenú dňom jej vrátenia 
odosielateľovi. 



8.4 V prípade, ak dôjde k zmene vecne zodpovedných osôb Zmluvných strán uvedených v záhlaví 
Zmluvy, sú Zmluvné strany povinné bezodkladne oznámiť si túto skutočnosť. Zmluvné strany sa 
dohodli, že zmena vecne zodpovedných osôb nie je dôvodom k podpisu dodatku k Zmluve. 

8.5 Poskytovateľ je oprávnený plniť túto Zmluvu aj prostredníctvom Subdodávateľov, podľa odseku 
2.2 Zmluvy, pričom Poskytovateľ bez obmedzenia zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere 
Subdodávateľa, ako aj za služby/plnenia vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. 
Pre zamedzenie pochybností, v prípade využitia Subdodávateľa Poskytovateľ zodpovedá rovnako, 
akoby Zmluvu plnil sám. 

8.6 Zoznam všetkých známych Subdodávateľov v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, vrátane údajov o 
osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia, je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. V prípade ak v čase uzatvorenia Zmluvy nebude 
známy žiaden Subdodávateľ, Zmluvné strany túto skutočnosť vyznačia v Prílohe č. 2. 

8.7 Akákoľvek zmena a/alebo doplnenie Subdodávateľa podlieha schváleniu Objednávateľom, ktorý 
takýto súhlas bez závažného dôvodu neodoprie. Zmenou Subdodávateľa sa rozumie výmena 
subjektu v zozname Subdodávateľov (Príloha č. 2) alebo rozšírenie zoznamu Subdodávateľov. Pri 
zmene Subdodávateľa, Objednávateľ súhlas poskytne, resp. neodoprie, ak Poskytovateľ preukáže 
splnenie rovnakých alebo obdobných podmienok ako sú podmienky, za ktorých bola uzatvorená 
táto Zmluva.  

8.8 Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 
Subdodávateľovi uvedenom v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, najneskôr však do 3 (slovom: troch) dní, 
odkedy k zmene údajov došlo.  

8.9 Písomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 
Zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia 
prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia 
zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného 
doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na druhý deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa 
adresát o tom nedozvie. 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

9.1 Právne vzťahy neupravené Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

9.2  Zmluva môže byť menená a doplňovaná iba formou písomných chronologicky číslovaných 
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán v súlade s § 18 zákona 
č. 343/2015 Z.Z. 

9.3  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 
klientom v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

9.4  Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany osobných 
údajov, najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zodpovedajúcim spôsobom sa zaväzujú zaviazať k ich dodržiavaniu aj svojich zamestnancov 
a tretie osoby podieľajúce sa na plnení tejto Zmluvy. 

9.5 Ak bude akékoľvek ustanovenie Zmluvy vyhlásené za neplatné alebo nevymožiteľné, platnosť 
alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy zostane nedotknutá. V takomto prípade sa 
Zmluvné strany dohodli, že uzatvoria dodatok k Zmluve a tie ustanovenia, ktoré stratili platnosť, 
alebo sa stali nevymožiteľnými, nahradia ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia budú čo 
najviac podobné pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ tejto Zmluvy, 
pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre obe Zmluvné strany.  



9.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek nezhody alebo spory pri realizácii Zmluvy budú 
prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú, obrátia sa na 
vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. 

9.7  Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú Zmluvnú stranu. 
9.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je  príloha: 
       Príloha č. 1  -  Opis predmetu zmluvy 
      Príloha č. 2   -  Zoznam subdodávateľov (ak je relevantné a)-c)).  
9.9 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

podpísali. Svojim podpisom vyjadrujú, že Zmluvu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom ani za nápadne 
nevýhodných okolností. 

 
 
  Objednávateľ                                                                    Poskytovateľ             
 
 
 
.......................................................                               ......................................................... 
  Mgr. Janette Motlová, riaditeľka                                          Miroslav Demovič, konateľ 
 
 V Bratislave dňa: 29.09.2021                               V Bratislave dňa: 29.09.2021      

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


