
Strana 1 

Zmluva o poskytovaní servisných služieb 
 

uzavretá v zmysle § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník”) 

v znení neskorších predpisov  

 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
 Číslo zmluvy Objednávateľa: 
 

 Číslo zmluvy Poskytovateľa:   GEOD-ZD-18-0065 
 

 
  Objednávateľ              :         Mestská časť Bratislava-Petržalka 
 Sídlo : Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  
 Štatutárny zástupca : Ing. Vladimír Bajan, starosta 
 Osoby oprávnené na rokovanie  
 - vo veciach zmluvných : Mgr. Peter Kostka 
 - vo veciach realizačných : Ing. arch. Štefan Hasička     
 IČO : 00 603 201 
 DIČ : 2020936643   
 Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko, a.s. 
 IBAN : SK41 5600 0000 0018 0059 9001 
  
   (ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 
 
 
  Poskytovateľ : GEODETICCA ,  s.r.o. 
 Sídlo : Floriánska 19, 040 01 Košice 
 Štatutárny orgán : Ing. Michal Černok, konateľ 
 Vo veciach zmluvných : JUDr. Martina Černoková 
 IČO : 44 014 091 
 IČ DPH : SK2022592770 
 DIČ : 2022592770 
 bankové spojenie : VÚB, a.s. 
 IBAN : SK1402000000002698094756 

Spoločnosť registrovaná v Obch. registri Okres. súdu Košice I, Odd: Sro, Vložka. číslo: 21638/V 
   
   (ďalej len ako „Poskytovateľ“) 
 

 

Preambula 

Vzhľadom k tomu, že Zmluvným stranám nie je známa žiadna prekážka, ktorá by im bránila uzavrieť 
Zmluvu, tieto nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka uzatvárajú medzi sebou Zmluvu, a to za podmienok 
ďalej v Zmluve uvedených. 
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Článok I. 

Definície  pojmov 
 

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pojmy používané v tejto Zmluve, ktoré nebudú v príslušnej časti 
Zmluvy zadefinované inak, budú mať pre účely Zmluvy význam definovaný v príslušných ustanoveniach 
tohto článku Zmluvy. 

 
1. „Zmluvné strany“  sa v Zmluve označujú Objednávateľ a Poskytovateľ; „zmluvná strana“ alebo 

„strana“ znamená ktorákoľvek zo zmluvných strán. 
2. „Zmluva“ je táto Zmluva  o poskytovaní servisných služieb ako aj všetky právne dokumenty, 

ktoré túto Zmluvu dopĺňajú a aktualizujú vrátane všetkých právnych dokumentov, ktoré sú 
obsiahnuté v Zmluve, resp. na ktoré sa v Zmluve zmluvné strany odvolávajú. 

 
Článok II. 

Predmet a účel Zmluvy 
  
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi služby 
(ďalej len  „Služby“ alebo „Doplnkové služby“ alebo  „Service level agreement“ alebo „SLA“) a 
záväzok Objednávateľa poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k  plneniu 
predmetu tejto Zmluvy a riadne a včas uhrádzať za poskytovanie Cenu dohodnutú v  tejto 
Zmluve. 
2. Táto SLA sa uzatvára na dobu 1 (slovom: jedného) roka   od účinnosti tejto Zmluvy.  

 
Článok III. 

SLA 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi  Doplnkové  služby , a to v zložení: 
a. Zavedenie systému  (System implementation) - základné nastavenie WebGIS; zahŕňa 

inštaláciu a konfiguráciu všetkých súčastí WebGIS nevyhnutných na jeho bezproblémové 
fungovanie; súčasťou je školenie a komplexné informácie na používanie WebGIS v rozsahu 8 
h; realizácia prebieha vzdialenou správou alebo osobne 

b. Údržba systému (System maintenance) - údržba verzií a licencií WebGIS; Poskytovateľ 
dohliada na aktuálnosť jednotlivých súčastí WebGIS na úrovni licencií a verzií; cieľom je 
zabezpečenie bezproblémovej prevádzky WebGIS tak, aby neboli obmedzené potreby 
objednávateľa; realizácia prebieha vzdialenou správou alebo osobne 

c. Aktualizácia systému (System upgrade) - sprístupňovanie najnovších verzií  WebGIS; 
Objednávateľ má neustále k dispozícii najnovšiu verziu WebGIS; realizácia prebieha 
vzdialenou správou alebo osobne 

d. Podpora cez kontaktný formulár (Direct requesting support) - servisné požiadavky riešené 
cez kontaktný formulár v systéme WebGIS; Dostupnosť pre Objednávateľa: 24/7 

e. Mailová podpora (Operation support) - servisné požiadavky riešené mailom; pre podporu 
Objednávateľa je k dispozícii mailová adresa podpora@geodeticca.sk – pri problémoch a 
nejasnostiach funkcionality WebGIS a pri akýchkoľvek iných otázkach ( stav servisných 
požiadaviek, pomoc a podobne), pri otázkach ohľadne špecifikácie jednotlivých servisných 
požiadaviek, pri komplexných problémoch, ktoré je potrebné riešiť na odbornej úrovni v 
oblasti problematiky geografických informačných systémov a pri technických otázkach na 
úrovni hardvéru, doménové a sieťové problémy a  podobne; zmenu uvedenej mailovej 
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adresy počas platnosti Zmluvy Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi, ako aj oprávneným 
osobám, mailom; Dostupnosť pre Objednávateľa: 24/7 

f. Telefonická podpora (Hotlink support ) - servisné požiadavky riešené telefonickou 
podporou; telefonická podpora na priamy kontakt s Poskytovateľom; zahŕňa okamžitú 
identifikáciu, analýzu a návrh riešenia problému; telefóne číslo: 0911 400 587; zmenu 
uvedeného telefónneho čísla počas platnosti Zmluvy Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi, 
ako aj oprávneným osobám, mailom; Dostupnosť pre Objednávateľa: v pracovné dni od 9:00 
– 16:00 

2. Evidencia servisných požiadaviek (ďalej len „Evidencia“): 
a. Servisné požiadavky (ďalej len „Požiadavky“) sú evidované v Evidencii, ktorú zabezpečuje 

Poskytovateľ a sprístupní ju každému používateľovi Diela na strane Objednávateľa 
s funkcionalitami zoraďovania a filtrovania záznamov podľa hodnôt atribútov, tlače 
a exportu do súboru *.xlsx. 

b. Poverená osoba na strane Poskytovateľa bez zbytočného odkladu najneskôr však v 
pracovný deň nasledujúci po dni oznámenia oprávnenou osobou na strane 
Objednávateľa zaeviduje každú Požiadavku do Evidencie, pridelí jej identifikačné číslo, 
stručný popis, druh, prioritu a stav riešenia, prípadne termín na vyriešenie a/alebo 
komentár. 

c. Systém automaticky oznámi oprávnenej osobe na strane Objednávateľa 
prostredníctvom mailu s uvedením identifikačného čísla Požiadavky informáciu o 

i. zaevidovaní Požiadavky, 
ii. zmene úrovne priority Požiadavky, 

iii. zmene stavu riešenia Požiadavky, 
iv. učení alebo zmene termínu na vyriešenie Požiadavky, 
v. zmene stavu vybavenia Požiadavky na „uzatvorená“; 

d. Systém zaznamenáva históriu úprav jednotlivých Požiadaviek s uvádzaním dátumov, 
časov a predmetov úprav (napr. 05.06.2018 14:35 zmenený stav z „v riešení“ na 
„vyriešená“) počnúc ich zaevidovaním a končiac ich uzavretím s možnosťou tlače histórie 
úprav jednotlivých Požiadaviek. 

3. Druhy Požiadaviek: 
a. Otázka – vyžiadanie odbornej konzultácie v prípade nejasností pri identifikácii problému 

alebo pre bližšie špecifikovanie Požiadavky 
b. Chyba – Požiadavka popisujúca stav brániaci v užívaní Diela alebo jeho časti (napr. 

modulu, prípadne funkcionality) v súlade s jeho deklarovanými charakteristikami  
c. Návrh – Požiadavka charakteru Chyby, ktorá však nebráni v užívaní Diela v súlade s jeho 

deklarovanými charakteristikami , alebo Požiadavka , ktorá slúži ako návrh na zlepšenie 
Diela z pohľadu Objednávateľa; Návrhy spoluvytvárajú zásobník podnetov na dlhodobé 
zlepšovanie Diela 

4. Úrovne priority Požiadaviek: 
a. vysoká: 

i. napr. Otázky, ktorých zodpovedanie je potrebné pre ďalší postup prebiehajúcich 
prác na strane Objednávateľa, 

ii. napr. Chyby, ktorých vyriešenie je dôležitejšie ako vyriešenie ostatných Chýb 
iii. napr. Návrhy, ktorých realizácia významne zefektívni prácu s Dielom 

b. stredná:  
i. napr. Otázky, ktorých zodpovedanie je potrebné pre určenie budúcej 

postupnosti prác na strane Objednávateľa 
ii. napr. Chyby, ktorých vyriešenie je menej dôležité ako vyriešenie iných Chýb 

iii. napr. Návrhy, ktorých realizácia zvýši kvalitu Diela 
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c. nízka:  
i. napr. Otázky, od ktorých zodpovedania nezávisia žiadne práce v Diele 

ii. napr. Chyby, ktoré sú v rozpore s deklarovanými charakteristikami  Diela, avšak 
podstatne nebránia užívaniu Diela alebo jeho časti 

iii. napr. Návrhy, ktorých realizácia čiastočne zlepší Dielo 
5. Stavy riešenia Požiadaviek: 

a. „na riešenie“ – stav pridelený Otázke alebo Návrhu pri ich zaevidovaní, čím sú 
považované za objednané 

b. „v riešení“ – stav pridelený Chybe pri jej zaevidovaní alebo Návrhu v prípade, že ho 
Poskytovateľ v súlade s podmienkami uvedenými v tomto článku Zmluvy začal riešiť, 
s uvedením termínu na vyriešenie 

c. „čakajúca“ – stav pridelený Požiadavke v prípade, že jej riešenie je závislé od riešenia 
inej Požiadavky 

d. „vyriešená“ – stav pridelený Požiadavke, ktorú Poskytovateľ považuje za vyriešenú 
e. „zamietnutá“ – stav pridelený Požiadavke, ktorú Poskytovateľ v súlade s podmienkami 

uvedenými v tomto článku Zmluvy zamietol 
6. Stavy vybavenia Požiadaviek: 

a. „otvorená“ je stav vybavenia Požiadavky pridelený automaticky pri jej zápise do 
Evidencie 

b. „uzavretá“ je stav vybavenia Požiadavky pridelený vyriešenej alebo zamietnutej 
Požiadavke, ku ktorej v súlade s podmienkami uvedenými v tomto článku Zmluvy 
Objednávateľ nevzniesol námietky 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť Chybu do konca tretieho pracovného dňa odo dňa 
oznámenia, resp. jej zaevidovania. V prípade, že z relevantných dôvodov Poskytovateľ nedokáže 
odstrániť Chybu v stanovenom termíne, informuje poverená osoba zo strany Poskytovateľa 
oprávnenú osobu zo strany Objednávateľa mailom s uvedením odôvodnenia nedodržania 
termínu a návrhom nového termínu odstránenia Chyby. V prípade, že oprávnená osoba na 
strane Objednávateľa k novému termínu nevznesie námietky do konca tretieho pracovného dňa 
odo dňa jeho navrhnutia, považuje sa tento za akceptovaný. Do lehoty na vznesenie námietok sa 
nezapočítavajú dni, počas ktorých oprávnená osoba na strane Objednávateľa nie je prítomná na 
pracovisku, pokiaľ bude táto informácia oznámená mailom poverenej osobe na strane 
Poskytovateľa prostredníctvom automatickej odpovede. 

8. Poskytovateľ sa zaväzuje relevantne sa vyjadriť k Otázke a Návrhu do 10 dní od oznámenia, 
resp. ich zaevidovania. Prostredníctvom mailu vo vyjadrení odpovie na Otázku alebo uvedie 
informáciu či a kedy bude Návrh riešený. V prípade, že z konzultácie Otázky vyplynie, že sa jedná 
o Chybu, platí postup a termín na jej odstránenie v zmysle podmienok dohodnutých v tomto 
článku Zmluvy. 

9. Poskytovateľ sa zaväzuje začať riešiť objednanú Požiadavku v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tomto článku Zmluvy len v prípade, ak si riešenie Požiadavky nevyžaduje 
dodatočnú investíciu. V prípade, že riešenie Požiadavky vyžaduje dodatočnú investíciu, resp. nie 
je zahrnuté v Paušálnom poplatku, Poskytovateľ začne riešiť nahlásenú Požiadavku až po 
písomnom alebo elektronickom schválení návrhu riešenia Požiadavky a súvisiacich nákladov 
Objednávateľom. 

10. Do doby vyriešenia Požiadavky sa nezapočítava: 
o doba, počas ktorej nie je Poskytovateľovi poskytnutá potrebná súčinnosť alebo nie je 

osobám ním povereným umožnený prístup do nevyhnutných  priestorov, 
o doba, počas ktorej nie je dostupné elektrické napájanie hardvérovej časti systému 

WebGIS, 
o pôsobenie Vyššej moci. 
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11. Priorizáciu Požiadaviek je možné meniť po dohode oprávnenej osoby zo strany Objednávateľa a 
poverenej osoby zo strany Poskytovateľa. Zmena musí byť potvrdená mailovou komunikáciou. V 
prípade zmeny priority jednotlivých Požiadaviek je potrebné zohľadniť posuny v termínoch, 
ktoré boli deklarované po analýze predošlých Požiadaviek. V prípade zmeny priority Požiadaviek 
si Poskytovateľ vyhradzuje právo na primeranú zmenu termínov ostatných Požiadaviek v 
prípade, že je k dispozícii riadne potvrdenie zmeny priority zo strany Objednávateľa formou 
mailovej komunikácie.  

12. Voči zmene úrovne priority, zmene stavu a určení alebo zmene termínu na vyriešenie Požiadavky 
môže oprávnená osoba na strane Objednávateľa poverenej osobe na strane Poskytovateľa na 
základe automatického oznámenia zaslaného systémom vzniesť námietky prostredníctvom mailu 
do 5 pracovných dní od oznámenia predmetnej úpravy Evidencie. V prípade, že oprávnená osoba 
na strane Objednávateľa k predmetnej úprave Evidencie nevznesie námietky v stanovenom 
termíne, považuje sa táto za akceptovanú. Do termínu na vznesenie námietok sa nezapočítavajú 
dni, počas ktorých oprávnená osoba na strane Objednávateľa nie je prítomná na pracovisku, 
pokiaľ bude táto informácia oznámená mailom poverenej osobe na strane Poskytovateľa 
prostredníctvom automatickej odpovede. 

13.  Poskytovateľ môže Požiadavku zamietnuť z nasledovných dôvodov: 
i. nesprávne používanie služby WebGIS, 

ii. Požiadavka nie je v súlade s deklarovanou funkcionalitou  služby WebGIS, 
iii. Chyba nebola spôsobená Poskytovateľom, ale vplyvom tretích strán, 
iv. Chyba bola spôsobená zásahom do hardvérových komponentov, 
v. Chyba bola spôsobená neoprávneným zásahom osôb na strane Objednávateľa, 

vi. na žiadosť Objednávateľa; 
 

 
Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Zmluvná  cena  dohodnutá zmluvnými stranami (ďalej ako „Cena“) je  stanovená na  jeden rok vo 
výške  10 800 ,- € (slovom: desaťtisíc osemsto EUR) bez DPH. 

2. Zmluvná cena bude Objednávateľom uhradená na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom.  
 Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa § 74 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a číslo Objednávateľa tejto Zmluvy. Faktúra    
bude doručená Objednávateľovi v písomnej podobe. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia  bude 
vykonávaná pravidelne štvrťročne, a to po uplynutí štvrťroka, v ktorom bolo plnenie podľa tejto 
Zmluvy vykonané. Zmluvné strany sa dohodli, že prvým fakturačným obdobím  je prvý štvrťrok roka 
2019. 

3. Splatnosť riadne vystavenej faktúry sa zjednáva na 30 (slovom: tridsať) dní od dátumu doručenia 
faktúry Objednávateľovi.  

4. Akákoľvek platba  v zmysle Zmluvy bude považovaná za uhradenú včas v prípade, ak bude v deň jej 
splatnosti pripísaná v prospech účtu Poskytovateľa.   

5. Cena nezahŕňa náklady, spojené s poskytovaním Služieb, ktoré sú  navyše  ako aj náklady ktoré 
vzniknú Poskytovateľovi v súvislosti s obnovou plnej funkčnosti služby WebGIS ak prerušenie alebo 
obmedzenie jeho prevádzky bolo spôsobené  i) zavineným konaním alebo neodbornou 
manipuláciou Objednávateľa, iných osôb konajúcich v mene Objednávateľa alebo s jeho výslovným 
alebo konkludentným súhlasom alebo konaním tretích osôb, ii)  Vyššou mocou definovanou v  tejto 
Zmluve. Objednávateľ je v takomto prípade povinný uhradiť Poskytovateľovi vynaložené náklady 
spojené s opravou a vykonaním servisného zásahu, pričom o vykonaní servisného zásahu bude 
spísaná zápisnica s presným uvedením príčiny Poruchy.  
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6.  K dohodnutým cenám účtuje Poskytovateľ DPH podľa predpisov platných v čase dodania. Za deň 
úhrady sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na účet Poskytovateľa. 

 
Článok V. 

Ostatné ustanovenia 
 

1. Poskytovateľ nie je oprávnený založiť, postúpiť alebo akokoľvek previesť pohľadávku, právo ani 
záväzok alebo ich časť vyplývajúcu z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu 
Objednávateľa. 

2. Zmluvné strany  prehlasujú, že výšku plnenia za službu danú v zmysle tejto Zmluvy, t.j. Cenu 
považujú za primeranú. 

3. Poskytovateľ  prehlasuje, že v čase uzatvorenia tejto Zmluvy na jeho strane neexistujú prekážky, pre 
ktoré by daň z pridanej hodnoty nebola z jeho strany uhradená. 

4. Poskytovateľ prehlasuje, že v čase uzatvorenia tejto Zmluvy na jeho strane neexistujú dôvody na 
zrušenie registrácie DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. V prípade, že na jeho strane takéto dôvody nastanú, zaväzuje sa to 
oznámiť Objednávateľovi písomne do 3 dní. V prípade porušenia tejto povinnosti sa Poskytovateľ 
zaväzuje Objednávateľovi uhradiť zmluvnú pokutu vo výške DPH zo zmluvnej ceny podľa Čl. IV. bod 
1. a 6. Zmluvy, a to do 10 dní od doručenia písomnej výzvy na jej uhradenie zo strany 
Objednávateľa. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že medzi nimi nie je personálne prepojenie na úrovni štatutárnych 
orgánov, členov štatutárnych orgánov alebo spoločníkov. 

 
 

Článok VI. 
Osobitné dojednania podľa zákona  o registri partnerov verejného sektora 

 
1. Poskytovateľ  sa zaväzuje, že zabezpečí, aby najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy a počas celej doby 

trvania tejto Zmluvy bol podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“). 

2. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu, najmä nie však výlučne z dôvodu porušenia povinností 
stanovených zákonom, dôjde k výmazu Poskytovateľa  z registra, vzniká Objednávateľovi právo od 
tejto Zmluvy jednostranne bez ďalšieho odstúpiť. Právo odstúpiť od Zmluvy vzniká Objednávateľovi 
podľa predchádzajúcej vety aj vtedy, ak je partner verejného sektora (Poskytovateľ) viac ako 30 
(slovom: tridsať) kalendárnych dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa §10 ods. 2 tretej vety 
zákona. Ak nie je splnená povinnosť  Poskytovateľa podľa §11 ods. 2 zákona a/ alebo ak je 
Poskytovateľ v omeškaní so splnením povinnosti podľa §10 ods. 2 tretej vety zákona, nie je 
Objednávateľ v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu táto Zmluva ukladá. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy a počas celej doby 
trvania tejto Zmluvy boli všetci subdodávatelia Poskytovateľa  bez ohľadu na to, či má Objednávateľ 
o subdodávateľoch Poskytovateľa vedomosť alebo nie, zapísaní v registri. Poskytovateľ  berie na 
vedomie, že pre účely uzatvorenia a trvania tejto Zmluvy zodpovedá v plnom rozsahu za zápis svojich 
subdodávateľov do registra. Poskytovateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky 
zmluvy uzatvorené so subdodávateľmi a/alebo iné doklady preukazujúce subdodávateľský vzťah. 

4. V prípade, ak Poskytovateľ čo i len čiastočne poruší povinnosť najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy 
a počas celej doby trvania tejto Zmluvy zabezpečovať a kontrolovať zápis všetkých svojich 
subdodávateľov do registra, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Poskytovateľa zmluvnú 
pokutu vo výške 10 000,00 Eur (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé jednotlivé porušenie 
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povinnosti. V prípade, ak v dôsledku porušenia tejto povinnosti  Poskytovateľa budú Objednávateľovi 
uložené akékoľvek pokuty najmä nie však výlučne podľa zákona a zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, je Objednávateľ oprávnený si zaplatenie týchto pokút v 
celom rozsahu nárokovať od Poskytovateľa. Poskytovateľ berie uvedené v plnom rozsahu na 
vedomie,  Poskytovateľ sa zaväzuje uplatnené nároky Objednávateľa v celom uplatnenom rozsahu 
uhradiť, nakoľko Poskytovateľ si je plne vedomý tej skutočnosti, že porušením povinnosti mu vzniká 
povinnosť nahradiť škodu. Ak dôjde k uloženiu pokuty a v dôsledku toho k výmazu ktoréhokoľvek zo 
subdodávateľov  Poskytovateľa z registra, je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu, t.j. 
najneskôr do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní, od kedy došlo k výmazu z registra, uvedené 
Objednávateľovi písomne oznámiť s tým, že Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi v predmetnom 
liste súčasne oznámiť, ktorým subjektom bude riešiť predmetné subdodávky a preukázať zápis 
nového subdodávateľa do registra. Čo i len čiastočným porušením povinnosti Poskytovateľ podľa 
predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi právo od tejto Zmluvy jednostranne bez ďalšieho 
odstúpiť. Právo odstúpiť od Zmluvy vzniká Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety aj vtedy, ak 
je ktorýkoľvek zo subdodávateľov Poskytovateľa  viac ako 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní v 
omeškaní so splnením povinnosti podľa §10 ods. 2 tretej vety zákona. Ak nie je splnená povinnosť 
ktoréhokoľvek zo subdodávateľov Poskytovateľa podľa §11 ods. 2 zákona a/ alebo ak je ktorýkoľvek 
zo subdodávateľov Poskytovateľa v omeškaní so splnením povinnosti podľa §10 ods. 2 tretej vety 
zákona, nie je Objednávateľ v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu táto Zmluva ukladá. Ak 
dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany Objednávateľa z dôvodov špecifikovaných v tomto článku 
Zmluvy, nemá Poskytovateľ nárok na náhradu škody. 

5. Ak v registri nie je zapísané pri Poskytovateľovi a/alebo ktoromkoľvek z jeho subdodávateľov 
overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením zo Zmluvy, zmenou Zmluvy 
a/ alebo k 31. decembru kalendárneho roka a/alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba 
dlhšie ako 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní, Poskytovateľ je povinný o tom bez zbytočného 
odkladu, t.j. v tomto prípade najneskôr do 3 (slovom: troch) pracovných dní, Objednávateľa 
upovedomiť. V týchto prípadoch Objednávateľ nie je povinný plniť Zmluvu; o rozhodnutí neplniť 
Zmluvu bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu. V prípade čo i len čiastočného porušenia 
povinnosti Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety, vzniká Objednávateľovi právo od tejto Zmluvy 
jednostranne bez ďalšieho odstúpiť. 

 
Článok VII. 

Zmluvné pokuty a sankcie 
 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou Ceny za predmet Zmluvy sa tento zaväzuje zaplatiť 
Poskytovateľovi zmluvnú pokutu  vo výške 0,025 % z Ceny  Diela za každý deň omeškania. 

2. Povinná strana je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok vyplývajúci zo  Zmluvy, a to až 
do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom. 

 
Článok VIII. 

             Skončenie zmluvy 
 
1. Táto Zmluva môže byť skončená písomnou dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením zo strany 

tej zmluvnej strany, ktorej to umožňuje zákon alebo táto Zmluva a výlučne z dôvodov, ktoré 
stanovuje zákon alebo táto Zmluva. 

2. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj: 
3. a) v prípade uvedenom v článku VI. tejto Zmluvy, 

b) v prípade, ak je Poskytovateľ v omeškaní s plnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy viac 
ako 10 dní. 
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4. Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť pokiaľ je Objednávateľ v omeškaní  30 dní 
s akoukoľvek platbou v prospech Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy. 
 

Článok IX. 
Vyššia moc 

 
1. Pre účely tejto Zmluvy sa za „Vyššiu moc“ považujú okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 

Obchodného zákonníka. V súlade s citovaným ustanovením sa zmluvné strany dohodli, že Vyššia 
moc znamená udalosť, ktorá je mimo kontrolu zmluvnej strany, ktorá nastala po podpise Zmluvy, 
ktorú nebolo možné predvídať a ku ktorej došlo bez zavinenia tejto zmluvnej strany, pokiaľ nebola 
spôsobená jej chybou či nedbalosťou. Takými udalosťami sa rozumejú najmä vojny a revolúcie, 
teroristické útoky, prírodné katastrofy, epidémie, karanténne obmedzenia, dopravné embargá a 
vyhlásené generálne stávky v príslušných priemyslových odvetviach. 

2. Zmluvné strany sú povinné sa informovať o prekážke, ktorá im bráni v plnení povinností podľa tejto 
Zmluvy, spočívajúcej v pôsobení Vyššej moci, a to najneskôr do 10 pracovných dní od jej vzniku 
doporučeným listom na kontaktnú adresu uvedenú v Zmluve a spoločne hľadať možnosti realizácie 
tej časti plnenia, ktorej prekážka nebráni. 

 
Článok X. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti Zmluvných strán v Zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej 
republiky. 

2. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou dohodou Zmluvných strán 
písomnými dodatkami k Zmluve. 

3. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú 
neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení  Zmluvy. 
Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie 
obsahu a účelu Zmluvy. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v 3 (slovom: troch) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane po podpise 
Zmluvy oboma Zmluvnými stranami 2 (slovom: dva) rovnopisy a Poskytovateľ 1 (slovom: jeden) 
rovnopis. 

5. Zmluva je platná okamihom podpisu oboch Zmluvných strán a účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 

6. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom 
dostatočným spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu Zmluvných strán zbavenú akýchkoľvek 
omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
V........................, dňa .....................2018  V........................, dňa .....................2018  
 
za Objednávateľa     za Poskytovateľa 
 
 
 
 
podpis : ..........................................  podpis : ........................................... 

     Vladimír Bajan, starosta       ..................................... 


