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Zmluva č. 220/2021/1.16.1  

o poskytovaní školení v oblasti geoinformatiky a infraštruktúry priestorových informácií  
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Obchodný zákonník“)  

(ďalej len „Zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Sídlo    Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO    42181810 

DIČ    2023106679 

Zastúpený   Ján Budaj, minister  

Bankové spojenie  Štátna pokladnica 

IBAN    SK14 8180 0000 0070 0038 9046 

     

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ     

Sídlo     

IČO     

DIČ     

IČ DPH    

Zastúpený    

Banka     

IBAN     

Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava ..., odd. Sa, vložka číslo ........ 

 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná 

strana“) 

 

Preambula 

Táto Zmluva je výsledkom zadávania verejného obstarávania – zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa  

 § 117 v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet 

zákazky s názvom „Školenia v oblasti geoinformatiky a infraštruktúry priestorových informácií“ 

zrealizovanej zverejnením výzvy na predkladanie ponúk a oslovením vybraných záujemcov s výzvou na 

predloženie ponuky (ďalej aj ako „verejné obstarávanie“) a uzatvára sa s Poskytovateľom ako s úspešným 

uchádzačom v uvedenom verejnom obstarávaní. 
 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť pre Objednávateľa školenia v oblasti 

geoinformatiky a infraštruktúry priestorových informácií v rozsahu, spôsobom a za podmienok podľa 

tejto Zmluvy (ďalej len „predmet Zmluvy alebo školenia“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť 

Poskytovateľovi za riadne a včas zrealizované školenia cenu dohodnutú podľa článku V tejto Zmluvy. 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet Zmluvy online formou za účelom zvyšovania 

povedomia v nasledovných oblastiach a súvisiacich témach: 
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a. Metodika manažmentu priestorových údajov a služieb 

i. Dokumentácia geozdrojov prostredníctvom metaúdajov 

ii. Správa priestorových údajov (napr. dátová politika, správa databáz, dopytovanie, správa 

prístupov, hodnotenie kvality údajov a služieb) 

iii. Spracovanie priestorových údajov (transformácie, konverzie, generalizácia, anonymizácia) 

iv. Harmonizované zdieľanie geozdrojov (Licencie, Otvorené geozdroje) 

v. GDPR 

vi. Zber a vstupy priestorových údajov (napr. geodetické merania, fotogrametria, DPZ, 

kartografické zdroje) 

b. Harmonizácia, publikácia a monitoring priestorových údajov a služieb 

i. Harmonizácia priestorových údajov v zmysle požiadaviek na INSPIRE interoperabilitu 

ii. Publikácia priestorových údajov prostredníctvom INSPIRE sieťových služieb a aplikačno 

programových rozhraní (API) 

iii. Validácia súladu s požiadavkami INSPIRE (INSPIRE referenčný validátor) 

iv. Monitoring geozdrojov 

v. Požiadavky na webovú prístupnosť 

c. Využitie priestorových údajov a služieb 

i. Vyhľadávanie geozdrojov 

ii. Možnosti využitia Open source nástrojov a technológií  

iii. Využitie sieťových služieb a API, vizualizácia priestorových údajov a tvorba rôznych 

výstupov 

iv. Prepájanie priestorových údajov s ďalšími nepriestorovými údajmi (napr. Linked Data) 

v. Vývoj jednoduchých webaplikácií a nástrojov s využitím geozdrojov 

d. Iné 

i.  Zamerané na projektové výstupy 

 

Ďalšie požiadavky na školenia: 

 

a. Všetky výstupy a aktivity musia byť v súlade s manuálmi, požiadavkami a nariadeniami 

Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)1, schváleným reformným 

zámerom2, zámerom národného projektu3, výzvou na predloženie nenávratného finančného 

príspevku (NFP)4 a zmluvou o poskytnutí NFP Z314011AHG1 k projektu Efektívna správa 

priestorových údajov a služieb (ďalej len ESPUS)5 

b. Všetky výstupy a aktivity musia spĺňať platné účinné právne normy národného právneho 

poriadku, najmä zákona č.3/2010 Z. z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 

v znení zákona č. 362/2015 Z. z.6 

c. Maximálny počet školení: 25 

d. Dĺžka školení: 1 dňové 

e. Minimálny počet účastníkov: 250 unikátnych účastníkov, s minimálnym počtom 10 účastníkov 

na školenie 

f. Príprava dokumentácie ku školeniam a jej zdieľanie s účastníkmi 

                                                           
1 http://www.reformuj.sk/co-je-op-evs/  
2 http://www.reformuj.sk/reformny-zamer/66-rz-mzp-sr-efektivna-sprava-priestorovych-udajov-a-sluzieb/  
3 http://inspire.gov.sk/Upload/projects/espus/ESPUS_ZNP_FINAL.pdf  
4 http://www.reformuj.sk/vyzva/efektivna-sprava-priestorovych-udajov-a-sluzieb-espus/  
5 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4848500&l=sk  
6 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/3/20160501  

http://www.reformuj.sk/co-je-op-evs/
http://www.reformuj.sk/reformny-zamer/66-rz-mzp-sr-efektivna-sprava-priestorovych-udajov-a-sluzieb/
http://inspire.gov.sk/Upload/projects/espus/ESPUS_ZNP_FINAL.pdf
http://www.reformuj.sk/vyzva/efektivna-sprava-priestorovych-udajov-a-sluzieb-espus/
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4848500&l=sk
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/3/20160501
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g. Školenia musia pozostávať z teoretickej časti, ktorá poskytne prehľad o danej téme ako 

aj praktickej časti, v rámci ktorej budú prezentované konkrétne praktické príklady a riešenia so 

zapojením aj samotných účastníkov školenia  

h. Zabezpečenie online prostredia pre realizovanie školenia 

i. Komunikácia školení po dohode s verejným obstarávateľom (informovanie, registrácia, 

kontrola účasti účastníkov) 

j. Vystavenie potvrdenia o absolvovaní školenia 

k. Zber spätnej väzby účastníkov školenia 

l. Nahrávanie obsahu školení 

m. Odovzdanie výsledkov školení Objednávateľovi  (videozáznam, prezentácie, informácie 

o školiteľoch, výsledky spätnej väzby účastníkov školenia)  

n. Jazyk v ktorom je možné realizovať školenia: Slovenský, český, anglický 

o. Všetky práva k školeniam ostávajú Objednávateľovi  

 

Článok II 

Miesto a čas plnenia predmetu Zmluvy 

1. Miestom plnenia predmetu Zmluvy je online platforma zabezpečená Poskytovateľom a akceptovaná 

Objednávateľom v súlade s článkom III bod 1. tejto Zmluvy.  

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet Zmluvy počas trvania tejto Zmluvy v pracovné dni, a to 

v termínoch dohodnutých podľa bodu 3. tohto článku Zmluvy. Školenia budú realizované v rámci 

termínov školení navrhnutých Objednávateľom. Školenie bude realizované pre záujemcov, ktorí oň 

prejavia záujem prostredníctvom registrácie zorganizovanej Objednávateľom v súčinnosti 

s Poskytovateľom. Akceptáciu účastníkov vykoná Objednávateľ.  

 

3. Termíny realizácie predmetu Zmluvy si Zmluvné strany dohodnú prostredníctvom elektronickej e-

mail komunikácie medzi kontaktnými osobami uvedenými v článku VI ods. 1 Zmluvy. Po vyjadrení 

súhlasu Objednávateľa s termínmi realizácie predmetu Zmluvy sa termíny realizácie považujú za 

záväzné a nemenné.  

 

Článok III 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú potvrdiť vykonanie každého školenia akceptačným protokolom, ktorý 

slúži ako podklad pre vystavenie príslušnej faktúry Poskytovateľom, a ktorého prílohou/súčasťou bude 

zoznam účastníkov školenia/prezenčná listina.  

 

2. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovaním predmetu  Zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom 

financovania služieb podľa tejto Zmluvy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu 

v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto 

orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.  

 

3. Zmluvné strany si vzájomne budú priebežne vymieňať dôležité informácie, týkajúce sa predmetu 

Zmluvy. Akonáhle sa Poskytovateľovi stanú známymi okolnosti, ktoré by mohli ohroziť plnenie 

predmetu Zmluvy, je povinný o týchto okolnostiach a prípadných, ním navrhovaných protiopatreniach 

Objednávateľa bezodkladne písomne informovať. 
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4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať školenia v zmysle čl. I Zmluvy kľúčovými expertmi, ktorými 

preukazoval slnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti vo verejnom obstarávaní a ktorí sú uvedení v Prílohe č. 1 Zmluvy – Zoznam expertov.  

V prípade, ak pred alebo počas realizácie školení dôjde zo strany Poskytovateľa k nevyhnutnej zmene 

kľúčových expertov, je Poskytovateľ povinný predložiť na schválenie Objednávateľovi písomne 

žiadosť o zmenu kľúčového experta uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy spolu s dokladmi preukazujúcimi 

jeho odbornú spôsobilosť definovanú v procese verejného obstarávania,  a to najneskôr do 5 dní pred 

začatím poskytovania služieb týmto kľúčovým expertom, tak aby bolo poskytovanie školení riadne 

zabezpečené.  

 

Článok IV 

Ochrana dôverných informácií a mlčanlivosť 
1. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto Zmluvy 

alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok Poskytovateľa obsiahnutý v tomto 

článku Zmluvy trvá aj po ukončení trvania tejto Zmluvy.  

 

2. Dôvernými informáciami sa v zmysle tejto Zmluvy rozumejú najmä: 

a. informácie a dokumentácia vzťahujúce sa k tejto Zmluve, 

b. akékoľvek ďalšie informácie, ktoré takto Objednávateľ výslovne písomne označí. 

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa nevyužije pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytne tretím osobám a ani neumožní 

prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov 

Poskytovateľa, audítori alebo právni poradcovia Poskytovateľa, ktorí sú ohľadne im sprístupnených 

informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe príslušných právnych predpisov. 

  

4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na: 

a. informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe, alebo ktoré je možné už v 

deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

b. informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi, alebo ktoré možno po 

tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov, ak k ich zverejneniu nedošlo 

porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku Zmluvy; 

c. prípady, kedy na základe príslušných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej 

postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov je Poskytovateľ povinný poskytnúť 

dôverné informácie a prípady, kedy povinnosť zverejnenia dôvernej informácie ukladá zákon 

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. V takom prípade je Poskytovateľ 

povinný informovať Objednávateľa o vzniku jeho povinnosti poskytnúť dôverné informácie s 

uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu; 

d. použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych 

alebo iných konaní vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy. 

 

Článok V 

Cena 

1. Zmluvné strany sa v súlade so zákonom 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 č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli, že cena za predmet Zmluvy v rozsahu 

článku I Zmluvy je ......... EUR bez DPH (slovom:   eur). K takto vypočítanej cene bez DPH 

bude pripočítaná sadzba DPH platná v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia, t. j. ............ EUR pri 

aplikovaní 20% sadzby DPH (slovom:  eur). Celková cena je stanovená vo výške .......... 

EUR s DPH (slovom:                  eur)(ďalej len „Celková cena“). Celková cena je maximálna, určená 

nasledovne: 
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Názov 

Cena za 1 

školenie (bez 

DPH) 

Cena za 1 

školenie (s  

DPH) 

Počet školení Celková cena 

(bez DPH) 

Celková cena 

(s DPH) 

      

2. V Celkovej cene sú zahrnuté všetky  náklady, výdavky, poplatky alebo akékoľvek iné platby, ktoré 

vzniknú Poskytovateľovi pri plnení predmetu Zmluvy a ktoré sú spojené s realizáciou školení. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet Zmluvy podľa bodu 1. tohto článku tejto Zmluvy bude 

Objednávateľom hradená na základe skutočného rozsahu poskytnutého plnenia, a to raz za mesiac, na 

základe faktúry za všetky vykonané školenia v príslušnom kalendárnom mesiaci. Poskytovateľ vystaví 

faktúru do 10 pracovných dní od podpísania akceptačného protokolu podľa článku III bod 1 Zmluvy. 

4. Faktúra musí spĺňať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov a jej prílohou musia byť dokumenty v zmysle čl.III bod 1 Zmluvy. 

5. Splatnosť faktúry Poskytovateľa je 60 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. Úhrada faktúry bude 

realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia preddavku na bankový účet 

Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy alebo v prípade zmeny bankového účtu, na bankový 

účet oznámený Poskytovateľom Objednávateľovi prostredníctvom elektronickej komunikácie. 

Platobná povinnosť Objednávateľa sa považuje za splnenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu 

Objednávateľa v prospech Poskytovateľa. 

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju 

Poskytovateľovi na prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť, pričom v takomto 

prípade lehota splatnosti neplynie. Nová 60 dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 

riadne opravenej faktúry Objednávateľovi. 

 

Článok VI 

Kontaktné osoby a komunikácia Zmluvných strán 

1. Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú 

komunikáciu v súvislosti s touto Zmluvou: 

a. za Objednávateľa: 

meno:      

tel. č.:    

e-mail:     

b. za Poskytovateľa: 

meno:    

tel. č.:   

e-mail:     

 

Zmenu kontaktných osôb sa Zmluvné strany zaväzujú oznámiť písomne na adresy uvedené v záhlaví 

tejto Zmluvy, pričom zmena kontaktných osôb je účinná dňom oznámenia tejto zmeny druhej 

Zmluvnej strane. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto 

Zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky alebo 

osobne na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu písomne oznámenú druhej 

Zmluvnej strane počas trvania tejto Zmluvy, formou e-mailu, pri bežnej komunikácii zaslaním 

spätného potvrdzujúceho e-mailu príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa 

nepovažuje správa automaticky vygenerovaná systémom. 

 

3. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť 

prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 
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neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú v lehote 3 dní 

od jej vrátenia odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. V prípade, ak sa písomnosť 

vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou 

poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 

Článok VII 

Trvanie a ukončenie Zmluvy, sankcie 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy alebo do vyčerpania 

Celkovej ceny uvedenej v článku V bod 1 Zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, s 

výnimkou tých ustanovení a záväzkov, z ktorých povahy vyplýva, že majú účinky aj po ukončení 

trvania Zmluvy. 

 

2. Pred uplynutím dohodnutej doby podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy môžu Zmluvné strany Zmluvu 

ukončiť vzájomnou písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od Zmluvy pre prípady 

podstatného alebo nepodstatného porušenia Zmluvy podľa ustanovení Obchodného zákonníka ako aj 

v prípadoch ustanovených touto Zmluvou. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený ukončiť Zmluvu v celom rozsahu 

poskytovaných služieb písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 30 dní a 

začína plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia písomnej výpovede Poskytovateľovi. 

 

4. Odstúpenie od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán musí byť vykonané v písomnej forme 

s uvedením dôvodu odstúpenia a musí byť druhej Zmluvnej strane riadne doručené. Právne účinky 

odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 

Zmluvnej strane. 

 

5. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy s Poskytovateľom v prípade: 

a. keď ešte nedošlo k plneniu predmetu Zmluvy a výsledky kontroly Riadiaceho orgánu 

neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z plnenia tejto Zmluvy,   

b. ak nastane niektorá z okolností podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

6. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade podstatného porušenia 

povinností Poskytovateľom, pričom na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie povinností 

Poskytovateľa považujú najmä: 
a. porušenie povinnosti Poskytovateľa poskytnúť plnenie riadne a včas v súlade so Zmluvou a 

právnymi predpismi, 

b. porušenie povinnosti Poskytovateľa zachovávať mlčanlivosť podľa článku IV tejto Zmluvy, 

c. ďalšie porušenie takej povinnosti Poskytovateľa, na porušenie ktorej bol už raz 

Objednávateľom upozornený, 

d. porušenie povinnosti Poskytovateľa strpieť výkon kontroly/auditu podľa článku III bodu 2 

Zmluvy, 

e. porušenie povinností Poskytovateľa vyplývajúcich z článku VIII tejto Zmluvy. 

 

7. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu v prípade porušenia povinností Poskytovateľa: 

a. podľa bodu 5 písm. a), b) alebo c) tohto článku Zmluvy vo výške 500,00 € za každý jednotlivý 

prípad takéhoto porušenia počas platnosti a účinnosti Zmluvy, 

b. podľa bodu 5 písm. d) tohto článku Zmluvy vo výške 2 % z Celkovej ceny za každý jednotlivý 

prípad takéhoto porušenia. 

 

8. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa bodu 6. tohto článku Zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávateľa 

na náhradu škody. 



7 

 

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom  vlády Slovenskej republiky 

podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v 

nadväznosti na § 5a ods. 1 a ods. 6 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. 

2. V prípade, ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka 

sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné, ak právne predpisy 

neustanovujú inak. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie 

neplatné alebo neúčinné novým ustanovením platným a účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne 

zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí 

príslušná úprava všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike 

a v rozsahu, v akom to bude podľa tejto úpravy možné, sa Zmluvné strany zaväzujú postupovať tak, 

aby bol zachovaný pôvodne zamýšľaný účel neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 

4. Zmena alebo doplnenie akýchkoľvek dohodnutých podmienok v tejto Zmluve je možná len formou 

písomného dodatku k Zmluve označeného poradovým číslom a podpísaného oprávnenými zástupcami 

oboch Zmluvných strán, a to len ak bude uzatvorenie písomného dodatku v súlade s § 18 zákona 

o verejnom obstarávaní. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že na 

zmenu kontaktných osôb uvedených v článku VI bode 1. tejto Zmluvy sa nevyžaduje uzatvorenie 

písomného dodatku k Zmluve. 

3. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. 

4. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným 

rokovaním. V prípade, že Zmluvné strany spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou alebo plnením 

záväzkov podľa tejto Zmluvy nevyriešia vzájomným rokovaním, budú tieto riešené na vecne a miestne 

príslušnom súde v Slovenskej republike podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 

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

6. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto Zmluvy a vyhlasujú, že ustanovenia tejto Zmluvy boli 

uzavreté v súlade s ich určitou, vážnou a zrozumiteľnou vôľou, nie pod nátlakom a nie za jednostranne 

nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú, že súhlasia s obsahom tejto Zmluvy pripojením 

svojich podpisov nižšie. 

 

V Bratislave, dňa _____________  V Bratislave, dňa _____________ 

 

 Za Objednávateľa:    Za Poskytovateľa: 

 

 ____________________________  ____________________________ 

         Ján Budaj 

       minister 
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Príloha č.1 - Zoznam expertov 

 

 

 


