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Rámcová zmluva o poskytovaní audítorských a 
poradenských služieb pre SPP CNG  

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
právnych predpisov medzi zmluvnými stranami:  

  

1.   

Sídlo:  

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu , Oddiel,   

vložka  

Splnomocnený zástupca:  

IČO:   

IČ DPH:   

DIČ:   

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:   

SWIFT (BIC):   

IBAN:   

Osoba oprávnená jednať vo veciach 

zmluvných:  
 

Osoba oprávnená jednať vo veciach 

technických:  
 

  

ďalej ako „poskytovateľ“   

 

 

2.  
  

SPP CNG s.r.o.   

Sídlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

Oddiel Sro, vložka 94856/B  

Štatutárny zástupca: 
Mgr. Ivan Weiss, konateľ  

Ing. Martin Lukáčik, konateľ   

IČO:  47 552 549  

IČ DPH:  SK2023947640  

DIČ:  2023947640  

Bankové spojenie:  Tatra banka a.s.  

Číslo účtu:  2922905286/1100  

SWIFT (BIC):  TATRSKBX  

IBAN:  SK2711000000002922905286  

Osoba oprávnená jednať vo veciach 

zmluvných:  
Ing. Martin Lukáčik, manažér obchodnej stratégie  

Osoba oprávnená jednať vo veciach 

technických:  

Ing. Daniel Petro, zástupca spoločnosti Acces Group 

s.r.o. – externý poskytovateľ účtovníckych služieb  

  

ďalej ako „SPP CNG“ alebo „objednávateľ“  

 

    

Čl. I 

Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať pre objednávateľa audítorské a 

poradenské služby v nasledovnom rozsahu:  
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a) Audit individuálnej (štatutárnej) účtovnej závierky ku koncu príslušného roka. Neoddeliteľnou 

súčasťou auditu je aj priebežný audit a kontrola inventarizácie majetku,  

b) Overenie Výročnej správy, či údaje z účtovnej závierky ku koncu príslušného roka uvedené 

vo Výročnej správe sú v súlade s údajmi účtovnej závierky overenej audítorom,  

c) Vypracovanie listu odporúčaní pre konateľov objednávateľa, v ktorom budú zrekapitulované 

odporúčania na zlepšenie účtovného systému, systému vnútornej kontroly a iné postrehy a 

zistenia.  

d) Konzultačné a poradenské služby z oblasti auditu, účtovníctva a daní.  

  

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne poskytnuté plnenie prevziať a zaplatiť poskytovateľovi cenu 

podľa čl. V tejto zmluvy.   

 

Čl. II 

Termín a miesto plnenia  

1. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, poskytovateľ sa zaväzuje plnenia uskutočniť 

počas doby trvania zmluvy v nasledovných výstupoch a termínoch:  

  Rok 2017 – 2020 Rok 2021*  

Predbežný účtovný audit  
júl – október kal. roku, za 

ktorý sa vykonáva audit 
júl – október 2021  

Audit fyzickej inventarizácie majetku  
podľa harmonogramu 

spoločnosti  
podľa harmonogramu 

spoločnosti  

Záverečný audit individuálnej účtovnej 

závierky  

január – február 

nasledovného kal. roku, za 

ktorý sa vykonáva audit 
január – február 2022  

Koncept správy audítora k 

individuálnej účtovnej závierke 

objednávateľa zostavených v zmysle 

zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov  

do 20.2. nasledovného kal. 

roku, za ktorý sa vykonáva 

audit (môže byť 

požadované aj skôr)  

do 20.2.2022 (môže byť 

požadované aj skôr)  

Finálna správa audítora k individuálnej 

účtovnej závierke objednávateľa 

zostavených v zmysle zákona 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov  

do 25.2. nasledovného kal. 

roku, za ktorý sa vykonáva 

audit (môže byť 

požadované aj skôr)  

do 25.2.2022 (môže byť 

požadované aj skôr)  

Koncept listu odporúčaní audítora  

do 20.2. nasledovného kal. 

roku, za ktorý sa vykonáva 

audit (môže byť 

požadované aj skôr)  

do 20.2.2022 (môže byť 

požadované aj skôr)  

 List odporúčaní audítora  

do 25.2. nasledovného kal. 

roku, za ktorý sa vykonáva 

audit (môže byť 

požadované aj skôr)  

do 25.2.2022 (môže byť 

požadované aj skôr)  

Overenie výročnej správy  
podľa harmonogramu 

spoločnosti  
podľa harmonogramu 

spoločnosti  

List Audítora k overeniu výročnej správy 

objednávateľa   

do 5 pracovných dní odo 

dňa obdržania návrhu 

výročnej správy  

do 5 pracovných dní odo 

dňa obdržania návrhu 

výročnej správy  

*V prípade uplatnenia opcie podľa čl. VIII ods. 2.  

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo aktualizácie termínov uvedených v článku II., bod 1 v súlade s 

termínmi ročných závierkových prác materskej spoločnosti SPP.  

3. Miestom plnenia tejto zmluvy je sídlo objednávateľa s výnimkou prípadov, kedy si povaha 

poskytovanej služby vyžaduje miesto plnenia mimo sídla objednávateľa.  
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4. Konkrétne termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. I ods. 1 písm. e) si vzájomne dohodnú 

kontaktné osoby obidvoch zmluvných strán a budú uvedené v jednotlivých písomných 

objednávkach.  

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

1. Poskytovateľ sa zaväzuje:  

• plniť predmet zmluvy riadne a včas, a v súlade s podmienkami tejto zmluvy;  

• písomne upozorniť objednávateľa na všetky riziká, ktoré by mohli ohroziť  riadne a včasné 

plnenie predmetu zmluvy;  

• na požiadanie objednávateľa poskytnúť všetky požadované informácie o stave a priebehu 

plnenia predmetu zmluvy, 

• zachovávať mlčanlivosť o údajoch, ktoré sa dozvie pri plnení tejto zmluvy o objednávateľovi 

a neposkytovať žiadne údaje o objednávateľovi tretím stranám. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje:  

• poskytnúť poskytovateľovi pri plnení predmetu zmluvy nevyhnutnú súčinnosť, ak ho o to 

poskytovateľ požiada,  

• zaplatiť poskytovateľovi po riadnom vykonaní plnenia predmetu zmluvy cenu podľa Čl. V. 

tejto zmluvy,  

• poskytnúť poskytovateľovi všetky informácie a podklady nevyhnutné pre plnenie predmetu 

zmluvy a oboznamovať poskytovateľa so všetkými novými informáciami, ktoré by mohli mať 

zásadný vplyv na plnenie predmetu zmluvy.  

Čl. IV 

 Podmienky plnenia zmluvy 

1. Plnenie tejto rámcovej zmluvy je možné len na základe čiastkových zmlúv uzatvorených na 

základe tejto rámcovej zmluvy. Návrh na uzavretie čiastkovej zmluvy bude mať formu objednávky. 

Návrh musí byť datovaný a podpísaný oprávneným zástupcom objednávateľa. Poskytovateľ je 

povinný návrh na uzavretie zmluvy potvrdiť najneskôr do 5 dní od doručenia návrhu 

objednávateľom a tento návrh v rovnakej lehote odoslať objednávateľovi. Čiastková zmluva sa 

považuje za uzavretú dňom doručenia poskytovateľom potvrdeného návrhu na uzavretie 

čiastkovej zmluvy objednávateľovi.  

2. Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú určiť kontaktné osoby („kontaktné osoby“), ktorých 

úlohou bude zaistiť riadne a včasné plnenie vzájomných práv a povinností založených touto 

zmluvou.  

3. Kontaktnými osobami objednávateľa sú:  

Meno:  e-mail:  tel. číslo:  

Ing. Martin Lukáčik, konateľ    

Ing. Daniel Petro    

4. Kontaktnou osobou poskytovateľa pre účely plnenia tejto zmluvy je:  

Meno:  e-mail:  tel. číslo:  

   

 

Čl. V 

Cena  

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. I ods. 1 písm. a) – d) je stanovená dohodou  

zmluvných strán nasledovne:  

  

Služba  
Cena v EUR 

bez DPH / rok  
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a)   Audit individuálnej (štatutárnej) účtovnej závierky ku koncu príslušného roka z a 

vypracovanie listu odporúčaní pre konateľov objednávateľa, v ktorom budú 

zrekapitulované odporúčania na zlepšenie účtovného systému, systému 

vnútornej kontroly a iné postrehy a zistenia.  +  Vypracovanie listu 

odporúčaní pre konateľov objednávateľa, v ktorom budú zrekapitulované 

odporúčania na zlepšenie účtovného systému, systému vnútornej 

kontroly a iné postrehy a zistenia. 

 

 

c)   Overenie Výročnej správy, či údaje z účtovnej závierky ku koncu príslušného 

roka uvedené vo Výročnej správe sú v súlade s údajmi účtovnej závierky 

overenej audítorom.  

 

 

    

2. Cena za poskytovanie konzultačných a poradenských služieb podľa čl. I ods. 1 písm. e) bude 

určená na základe hodinovej sadzby vo výške ....... EUR bez DPH / hod a skutočného počtu 

hodín poskytovania poradenstva a konzultácií odsúhlasených kontaktnou osobou objednávateľa. 

Uvedená hodinová sadzba nezahŕňa DPH.  

3. Ceny uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku sú konečné a zahŕňajú všetky vedľajšie náklady (napr. 

preklady) poskytovateľa súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy.  

4. Cena za  služby podľa ods. 1 tohto článku a za poskytovanie konzultačných a poradenských 

služieb podľa ods. 2 tohto článku bude uhradená prevodným príkazom na základe faktúr, ktoré 

poskytovateľ vystaví po poskytnutí služby. Súčasťou každej faktúry musí byť protokol o odovzdaní 

a prevzatí služieb, obsahujúci presný popis a rozsah poskytnutých služieb, podpísaný kontaktnými 

osobami oboch zmluvných strán.  

5. K fakturovaným cenám bude uplatnená  DPH v zmysle platných právnych predpisov.  

6. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane. Za deň splnenia 

záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa. Pokiaľ 

posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, 

pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za 

rovnako dohodnutých cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný 

deň.  

7. Faktúra musí byť originálna písomnosť. Za faktúru sa nepovažuje kópia, fotokópia, ani faxová 

faktúra. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov a ďalej 

musí obsahovať:  

a) obchodné meno, sídlo, daňové identifikačné číslo platiteľa (DIČ) a IČ DPH,   bankové 

spojenie oboch zmluvných strán,  

b) poradové číslo faktúry,  

c) označenie, že ide o faktúru,  

d) IČO oboch zmluvných strán,  

e) číslo zmluvy, číslo objednávky v SAP,  

f) dátum vyhotovenia faktúry,  

g) dátum kedy bola služba poskytnutá,  

h) názov a rozsah poskytnutej služby,  

i) základ dane, jednotkovú cenu bez dane z pridanej hodnoty,  

j) suma celkom k úhrade v euro  

k) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty,  

l) výšku dane v euro,  

m) deň odoslania faktúry,  

n) termín splatnosti,  

o) konštantný symbol,  

p) formu úhrady prevodným príkazom,  

q) meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca poskytovateľa,  

r) pečiatku poskytovateľa,  

s) poskytovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádza aj 

označenie registra, ktorý poskytovateľa zapísal, a číslo zápisu (§ 3a Obchodného 

zákonníka),  

t) bankové spojenie poskytovateľa  vo forme ABO, IBAN a SWIFT.  

8. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tejto zmluvy a podpísaný protokol o odovzdaní a 

prevzatí služieb ako prílohu, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju bez zaplatenia späť 
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poskytovateľovi na prepracovanie. V tomto prípade poskytovateľ nemá právo fakturovať sankcie z 

omeškania úhrady záväzku. Nová lehota splatnosti začína plynúť odznova odo dňa doručenia 

novej - opravenej faktúry.  

9. Bankové spojenie poskytovateľa vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktúre musí 

byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v zmluve. V opačnom prípade je objednávateľ 

oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie uvedené na faktúre. V prípade 

uvedenia nesprávneho bankového spojenia vo formáte ABO, IBAN a SWIFT (BIC) alebo 

rozdielneho bankového spojenia vo formáte ABO, IBAN a SWIFT (BIC) v zmluve a vo faktúre zo 

strany poskytovateľa, objednávateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže v dôsledku takto 

nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť; v prípade, ak z takéhoto dôvodu škoda vznikla na ťarchu 

objednávateľa, objednávateľ má právo uplatniť si náhradu škody u poskytovateľa, ktorý škodu 

spôsobil, a to v plnej výške formou vystavenej faktúry.  

10. Faktúry budú vystavené v mene euro. Úhrada záväzkov oboch zmluvných strán bude vykonaná v  

mene euro.  

11. Bankové poplatky objednávateľa znáša objednávateľ, bankové poplatky poskytovateľa znáša 

poskytovateľ.  

12. Zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky / záväzku bez predchádzajúcej písomnej dohody.  

13. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností  podľa právnych predpisov  

platných v Slovenskej republike s vylúčením možnosti prevzatia daňovej povinnosti za 

obchodného partnera.  

14. Poskytovateľ služby, ktorý je platiteľom dane v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o DPH“) vyhlasuje, že ku dňu uzavretia 

tejto zmluvy u neho nenastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa § 

81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH a/alebo nie je zverejnený v príslušnom zozname 

platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie vedenom 

Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 69 ods. 14 písm. b) a § 69 

ods. 15 zákona o DPH (ďalej aj ako „zoznam DPH platiteľov vedený Finančným riaditeľstvom 

Slovenskej republiky“)   

Poskytovateľ služby vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy jeho štatutárny orgán, člen 

štatutárneho orgánu alebo spoločník nie je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu 

alebo spoločníkom objednávateľa.   

V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí Zmluvy a pred zánikom Zmluvy  

a) nastanú u poskytovateľa dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa § 

81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH a/alebo poskytovateľ bude zverejnený v 

príslušnom zozname DPH platiteľov vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej 

republiky, alebo  

b) štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník poskytovateľa sa stane 

štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom objednávateľa okrem 

prípadu, ak je poskytovateľom spoločnosť, v ktorej má objednávateľ priamu majetkovú 

účasť alebo ak je poskytovateľom spoločnosť, ktorá má priamu majetkovú účasť v 

spoločnosti objednávateľa, alebo  

c) vstúpi poskytovateľ do likvidácie, začne sa voči poskytovateľovi konkurzné konanie alebo 

reštrukturalizačné konanie,   

sa poskytovateľ zaväzuje najneskôr do 3 dní od vzniku tejto skutočnosti písomne oznámiť vznik 

tejto skutočnosti objednávateľovi. V prípade, že poskytovateľ v stanovenej lehote neoznámi 

písomne vznik niektorej zo skutočností uvedených v písm. a), b) a c) tohto bodu objednávateľovi, 

je objednávateľ oprávnený vyúčtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15% z 

dohodnutej ceny služby bez DPH. Poskytovateľ je povinný objednávateľom vyúčtovanú zmluvnú 

pokutu zaplatiť objednávateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa 

na náhradu vzniknutej škody v celom rozsahu.   

V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto zmluvy a pred zánikom tejto zmluvy vznikne (nastane) 

ktorákoľvek zo skutočností uvedených v písm. a), b) a c) tohto bodu  vyššie, má objednávateľ 

právo zadržať z ceny služieb alebo z častí ceny služieb fakturovaných poskytovateľom podľa tejto 

zmluvy, čiastku vo výške zodpovedajúcej výške dane z pridanej hodnoty uvedenej na príslušnej 

faktúre (ďalej aj ako „nevyplatená čiastka z ceny služieb“). Vo vzťahu k nevyplatenej čiastke z 



10/17/CNG/Šk 

Strana 6 z 8 

 

ceny služieb sa objednávateľ nedostáva do omeškania ani, sa nedopúšťa iného porušenia tejto 

zmluvy, ak nevyplatenú čiastku z ceny služieb vysporiada alebo použije podľa ustanovení tohto 

bodu.  

Objednávateľ uhradí poskytovateľovi nevyplatenú čiastku z ceny služieb bezodkladne po tom, čo 

poskytovateľ objednávateľovi preukáže, že daň z pridanej hodnoty uvedenú na faktúre pre 

objednávateľa podľa tejto zmluvy v plnej výške odviedol príslušnému daňovému úradu.   

Ak daňový úrad rozhodnutím uloží objednávateľovi ako ručiteľovi uhradiť poskytovateľom 

nezaplatenú daň z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „nezaplatená daň“), objednávateľ túto 

skutočnosť bezodkladne oznámi poskytovateľovi. Poskytovateľ je povinný bezodkladne, 

najneskôr však do 3 dní odo dňa doručenia oznámenia objednávateľa podľa predchádzajúcej 

vety, poskytnúť objednávateľovi všetky informácie a dokumenty, na základe ktorých možno 

uplatniť námietky voči povinnosti objednávateľa ako ručiteľa uhradiť daňovému úradu 

poskytovateľom nezaplatenú daň. Komunikácia medzi zmluvnými stranami môže byť v tomto 

prípade realizovaná e- mailom na adresu kontaktnej osoby poskytovateľa uvedenú v tejto zmluve 

a na adresu objednávateľa .... a zoscanovanými prílohami, na požiadanie je každá zo zmluvných 

strán povinná potvrdiť druhej zmluvnej strane príslušné oznámenie písomne. Dokumenty 

umožňujúce uplatnenie námietky voči povinnosti objednávateľa ako ručiteľa uhradiť daňovému 

úradu poskytovateľom nezaplatenú daň je poskytovateľ povinný poskytnúť objednávateľovi v 

origináli alebo v notársky overenej kópii.  

Ak daňový úrad uloží objednávateľovi ako ručiteľovi povinnosť uhradiť poskytovateľom 

nezaplatenú daň, objednávateľ je oprávnený použiť nevyplatenú čiastku z ceny diela na úhradu 

takejto nezaplatenej dane. Objednávateľ ako ručiteľ je oprávnený použiť na úhradu 

poskytovateľom nezaplatenej dane na základe rozhodnutia daňového úradu akúkoľvek 

nevyplatenú čiastku z ceny služieb, vrátane nevyplatených čiastok z ceny služieb z iných faktúr 

vystavených poskytovateľom objednávateľovi, a to aj na základe iných zmlúv uzavretých medzi 

objednávateľom a poskytovateľom. Objednávateľ  je oprávnený, nie však povinný, uplatniť 

akékoľvek opravné prostriedky proti rozhodnutiu daňového úradu, ktorým objednávateľovi ako 

ručiteľovi uloží zaplatiť poskytovateľom nezaplatenú daň. V prípade rozhodnutia objednávateľa o 

podaní opravného prostriedku je poskytovateľ povinný poskytnúť objednávateľovi plnú súčinnosť. 

O použití príslušnej  nevyplatenej čiastky z ceny diela na úhradu poskytovateľom nezaplatenej 

dane bude objednávateľ informovať poskytovateľa. Poskytovateľ nemá nárok na vyplatenie 

nevyplatenej čiastky z ceny služieb, ktorú objednávateľ použil podľa tohto bodu. Objednávateľ je 

oprávnený postupovať podľa tohto odseku bez ohľadu na vykonanie oznámení podľa 

predchádzajúceho odseku.  

Ak objednávateľ ako ručiteľ uhradí daňovému úradu poskytovateľom nezaplatenú daň a z 

akéhokoľvek dôvodu nebude pre objednávateľa možné alebo vhodné použiť na úhradu 

nevyplatenú čiastku z ceny služieb, vzniká objednávateľovi pohľadávka voči poskytovateľovi vo 

výške takto zaplatenej dane (ďalej aj ako „Pohľadávka“). O zaplatení dane z titulu ručenia za 

poskytovateľa bez použitia nevyplatenej čiastky z ceny diela bude objednávateľ informovať 

poskytovateľa. Vzniknutá Pohľadávka sa stáva splatnou dňom nasledujúcim po dni odpísania 

zaplatenej dane z účtu objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený jednostranne si započítať 

Pohľadávku proti akejkoľvek pohľadávke alebo pohľadávkam poskytovateľa voči objednávateľovi, 

a to bez ohľadu na skutočnosť, či sú splatné alebo nesplatné. Objednávateľ je tiež oprávnený 

vymáhať voči poskytovateľovi zaplatenie Pohľadávky všetkými právnymi prostriedkami. Pre 

vylúčenie pochybností platí, že poskytovateľ nie je oprávnený jednostranne si započítať 

nevyplatenú čiastku z ceny služieb proti Pohľadávke ani proti akýmkoľvek iným pohľadávkam 

objednávateľa voči poskytovateľovi a poskytovateľ tiež nie je oprávnený postúpiť pohľadávku 

spočívajúcu v nevyplatenej čiastke z ceny služieb na tretiu osobu bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa.  

15. Ustanovenia tohto bodu majú prednosť pred akýmikoľvek odchylnými ustanoveniami tejto zmluvy a 

zostávajú zachované aj v prípade zániku tejto zmluvy. Zmluvné strany výslovne vylučujú 

oprávnenie poskytovateľa ako dlžníka podľa ustanovenia § 309 Obchodného zákonníka na 

uplatnenie námietok voči objednávateľovi ako ručiteľovi, ak objednávateľ ako ručiteľ uhradí z titulu 

ručenia daň nezaplatenú poskytovateľom ako dlžníkom bez vedomia poskytovateľa.  
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Čl. VI 

Zmluvné sankcie a náhrada škody  

1. V prípade, ak poskytovateľ nevykoná plnenie predmetu zmluvy v rozsahu, kvalite a termínoch 

uvedených v tejto zmluve alebo v jednotlivých objednávkach vystavených objednávateľom a 

potvrdených poskytovateľom, je objednávateľ oprávnený vyúčtovať poskytovateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny plnenia príslušnej objednávky, s plnením ktorej je v 

omeškaní, a to za každý, aj začatý  deň omeškania.  

2. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má veriteľ právo fakturovať dlžníkovi úrok 

z omeškania maximálne vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

3. Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnej 

výške a ušlý zisk.  

Čl. VII 

Ochrana dôverných informácií  

1. Dôverná informácia sa rozumie každá informácia (v písomnej i ústnej forme), ktorú objednávateľ v 

rámci plnenia predmetu tejto zmluvy poskytne poskytovateľovi.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia dostatočné poučenie pre všetky osoby, ktoré sa na 

ich strane budú zúčastňovať na plnení predmetu tejto zmluvy, o podstate dôvernej informácie v 

zmysle tejto zmluvy a nevyhnutnosti jej utajenia v súlade s touto zmluvou. Prístup k dôverným 

informáciám bude obmedzený na tie poverené osoby zmluvnej strany, ktoré tieto informácie 

potrebujú poznať na účely a v rozsahu vymedzenom touto zmluvou. Zmluvné strany sú povinné 

zabezpečiť, aby záväzok utajenia dôverných informácií v zmysle tejto zmluvy prevzali aj všetky 

tretie osoby, ktoré sú odlišné od samotných zmluvných strán a ktoré sa budú zúčastňovať na 

plnení tejto zmluvy. Splnenie tohto záväzku je príslušná zmluvná strana povinná na požiadanie 

druhej zmluvnej strany preukázať.  

3. Zmluvné strany sa zaväzujú zaobchádzať s dôvernými informáciami ako s predmetom 

obchodného tajomstva, najmä uchovávať ich v tajnosti a zabezpečiť vykonanie všetkých  

právnych a technických opatrení, zabraňujúcich ich neoprávnenému sprístupneniu tretej osobe či 

ich zneužitiu, a to v rozsahu a spôsobom primeraným stupňu utajenia príslušnej dôvernej 

informácie a jej zrejmému významu, alebo významu, ktorý tejto dôvernej informácii zreteľne priradí 

tá zmluvná strana, ktorej príslušná dôverná informácia prislúcha.  

4. Zmluvné strany môžu poskytnúť tieto dôverné informácie len svojim zamestnancom alebo 

zmluvným partnerom v rozsahu nutnom pre riadne plnenie predmetu tejto zmluvy, pri súčasnej 

realizácii vyššie uvedených opatrení. Dôverné informácie nesmú byť kopírované alebo 

reprodukované bez písomného súhlasu  zmluvnej strany, ktorá tieto informácie poskytla.  

5. V prípade porušenia ustanovení uvedených v tomto článku zmluvy, v dôsledku ktorých došlo k 

prezradeniu dôverných informácií poskytnutých zmluvnými stranami v súvislosti s plnením 

predmetu zmluvy, je poškodená zmluvná strana oprávnená uplatniť si nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 50.000,00 EUR (slovom: päťdesiattisíc eur) za každé porušenie 

povinnosti zvlášť.   

Čl. VIII 

Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. júna 2021.   

2. Na základe návrhu objednávateľa je možné platnosť tejto zmluvy predĺžiť, najviac však o 12 

mesiacov. Návrh musí byť doručený poskytovateľovi najneskôr 30 dní pred ukončením platnosti 

zmluvy. V prípade akceptácie návrhu zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto zmluve. K 

predĺženiu platnosti zmluvy môže dôjsť len jednorazovo, nie opakovane.  

3. Platnosť tejto zmluvy môže byť ukončená:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán;  

b) výpoveďou;  

c) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu;  

d) odstúpením od zmluvy;  

e) uplynutím doby platnosti.  
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4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu písomne vypovedať aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná doba je dva (2) mesiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane.  

5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného 

porušenia druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme 

a musia v ňom byť uvedené dôvody odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy nadobúda právne účinky 

doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie sa 

pre účely tejto zmluvy považuje porušenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti.   

Čl. IX 

Osobitné a záverečné ustanovenia  

1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť neodkladne druhej strane skutočnosti, ktoré by podstatným 

spôsobom mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.  

2. Zmluvné strany súhlasia s tým, že vzájomná komunikácia môže počas plnenia tejto zmluvy s 

prihliadnutím na povahu informácií prebiehať i prostredníctvom faxu alebo elektronickej pošty. 

Zmluvné strany sú však povinné vykonať účinné opatrenia na utajenie dôverných informácií a 

obchodného tajomstva.  

3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, týkajúce sa plnenia tejto zmluvy predovšetkým 

vzájomným rokovaním zástupcov zmluvných strán, a to do 5 pracovných dní od výzvy jednej zo 

zmluvných strán. Ak sa nedospeje k dohode, budú spor riešiť prostredníctvom príslušného súdu.  

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  

5. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a ich právne dôsledky vrátane otázok platnosti zmluvy 

sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a dobrovoľne, prečítali si ju a súhlas s 

jej obsahom potvrdzujú svojim podpisom.  

7. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich výtlačkoch, z toho dve vyhotovenia pre poskytovateľa a tri 

pre objednávateľa.   

8. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oboma zmluvnými stranami.  

    

    

 V Bratislave. dňa  V Bratislave, dňa   

 

 

 Za poskytovateľa:   Za objednávateľa:  

  

  

 

 

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

  Mgr. Ivan Weiss  

  konateľ  
  

  

  

            

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

             Ing. Martin Lukáčik 

  konateľ  
        

  


