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Rámcová zmluva na vypracovanie bezpečnostného projektu 
informačných systémov a poskytnutie poradenských 

a konzultačných služieb  
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).  

 
Zmluvné strany: 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 
 
a 

 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
 
 
 

1.     

Sídlo:  

    

Spoločnosť   zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu                                     ,  
Oddiel            , vložka č.:    

Splnomocnený zástupca:  

IČO  

IČ DPH  

DIČ  

Bankové spojenie   

SWIFT (BIC)  

IBAN  

Kontaktná osoba vo veciach  
zmluvných  
Kontaktná osoba vo veciach 
technických   

Ing. Ladislav Martinček, vedúci odboru KBS 

  

2.    SPP CNG, s.r.o. 

Sídlo: Mlynské nivy 44/a 

 825 11 Bratislava   

Akciová spoločnosť  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I. 

Oddiel Sro, vložka 94856/B 

Splnomocnený zástupca: 
Ing. Martin Lukáčik, konateľ 
Mgr. Ivan Weiss, konateľ 

IČO 47 552 549 

IČ DPH SK2023947640 

DIČ 2023947640 

Bankové spojenie  Tatra banka, a.s. Bratislava 

SWIFT (BIC) TATRSKBX 

IBAN SK2711000000002922905286 

Kontaktná osoba vo veciach  
technických 

Mgr. Soňa Lavrovičová, investičný manažér 

Kontaktná osoba vo veciach 
zmluvných 

Ing. Martin Lukáčik, konateľ 
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Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť pre Objednávateľa na 
základe jeho požiadaviek a v súlade s podmienkami tejto zmluvy: 

a) Vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov Objednávateľa 
v súlade s podmienkami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení a európskym nariadením GDPR (ďalej len „bezpečnostný projekt“), 
ako aj v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR platnými k dátumu 
odovzdania vypracovaného bezpečnostného projektu, 

b) odborné poradenské a konzultačné služby v oblasti ochrany osobných údajov podľa 
nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom 
znení podľa požiadaviek Objednávateľa v súlade s podmienkami ustanovenými touto 
zmluvou, resp. príslušnou čiastkovou zmluvou (ktorá môže mať formu objednávky), 
uzavretou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.  

2. Vypracovanie bezpečnostného projektu podľa bodu 1. písm. a) tohto článku 
Poskytovateľom zahŕňa vykonanie všetkých analytických, konzultačných a ďalších 
potrebných aktivít a spracovanie výstupov v podobe bezpečnostného projektu pre všetky 
informačné systémy Objednávateľa v súlade s bezpečnostnými štandardami, právnymi 
predpismi a medzinárodnými normami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ktorý 
bude obsahovať: 

a) Názov informačných systémov, na ktoré sa vzťahuje: 

 E-IS-1 Personálny a mzdový informačný systém  

 E-IS-2 Zúčtovací zákaznícky systém dodávok CNG „Fuel 2000 Enterprise 
”(F2E) 

 E-IS-3 Kamerový systém 

 E-IS-4 Agenda štatutárov po vymenovaní do funkcie 

 E-IS-5 Účtovné doklady týkajúce sa fyzických osôb 

 E-IS-6 Registratúra- archív 

 E-IS-7 Agenda súdnych konaní 

 E-IS-8 PZS – osobitná kategória údajov 

 E-IS-9 Dochádzkový systém 

 E-IS-10 Dispečerský denník 

 E-IS-11 Zoznam záujemcov o zamestnanie 

 E-IS-12 Prehľad vybraných zmluvných vzťahov – dodávateľské zmluvy 

(ďalej spoločne len „informačné systémy“). 

b) Bezpečnostný zámer: 

Vyhotovenie bezpečnostného zámeru pre všetky vyššie uvedené informačné systémy 
Objednávateľa s obsahovými náležitosťami podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov SR. 

c) Analýza bezpečnosti informačného systému  

Vypracovanie analýzy bezpečnosti všetkých vyššie uvedených informačných 
systémov (ďalej len „analýza bezpečnosti“) Objednávateľa s obsahovými 
náležitosťami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

d) Závery vyplývajúce z bezpečnostného zámeru a analýzy bezpečnosti 
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Vypracovanie záverov vyplývajúcich zo spracovaného bezpečnostného zámeru 
a analýzy bezpečnosti na konkrétne podmienky informačných systémov 
prevádzkovaných Objednávateľom s obsahovými náležitosťami podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov SR. 

e) Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovať jeden bezpečnostný projekt pre všetky 
informačné systémy Objednávateľa, v ktorom zreteľne označí časti týkajúce sa 
jednotlivých informačných systémov SR. 

 

3. Poskytovateľ je povinný bezpečnostný projekt vypracovať v súlade s požiadavkami 
Objednávateľa, špecifikáciou uvedenou v tejto zmluve a v súlade s platnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR. Bezpečnostný projekt bude dodaný: 

•  2x v elektronickej forme (vo formáte word, excel, access, sharepoint) na pamäťovom 
médiu USB kľúč), 

• 2x v originálnych vyhotoveniach v papierovej forme.  

Objednávateľ je oprávnený bezpečnostný projekt, vrátane prípadného doplnenia použiť 
v súlade s jej určením. Bezpečnostný projekt sa stáva nehmotným majetkom 
Objednávateľa dňom jej zaplatenia. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať odborné poradenské a konzultačné služby podľa 
bodu 1. písm. b) tohto článku pre Objednávateľa iba na základe jeho písomnej 
požiadavky v stanovenom rozsahu a termíne. Výstupom poradenských a konzultačných 
služieb bude spracovaný záznam o uskutočnenom poradenstve (predmet, rozsah, počet 
hodín, výstup poradenstva) potvrdený oprávnenými osobami za Objednávateľa 
a Poskytovateľa. Odborné poradenstvo zahŕňa: 

a) odborné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, 

b) sledovanie a kontrolu dodržiavania odporúčaných opatrení v zmysle aktualizovaného 
bezpečnostného projektu, 

c) posudzovanie zmluvných ustanovení v obchodných vzťahoch Objednávateľa 
a externých dodávateľov, ak v nich dochádza alebo má dochádzať k spracovaniu 
osobných údajov. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne poskytnuté výsledky plnenia služieb prevziať a zaplatiť 
Poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy.  

 

Článok II. 
Termín, miesto a spôsob plnenia 

1. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je sídlo Objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany 
v konkrétnom prípade nedohodnú inak.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať činnosti a poskytovať služby v zmysle predmetu tejto 
zmluvy  a nasledovných termínoch: 

• vypracovať bezpečnostný projekt podľa Čl. I bod 1 písm. a) do 6 týždňov odo dňa 
nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy, 

•  odborné poradenské a konzultačné služby podľa Čl. I bod 1 písm. b) odo dňa 
nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy do 31.12.2021. 

3. Nedodržanie termínov, dohodnutých v čiastkových zmluvách sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvných povinností, zakladajúce právo Objednávateľa odstúpiť od tejto 
zmluvy. 

4. Odovzdanie a prevzatie bezpečnostného projektu bude potvrdené v odovzdávacom a 
preberacom protokole, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. V 
odovzdávacom a preberacom protokole musí byť uvedené číslo tejto zmluvy. 
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Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť bezpečnostného projektu a za jeho 
súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, vzťahujúcimi sa na predmet 
zmluvy, najmä na jeho súlad so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení a európskym nariadením GDPR v znení platnom ku dňu odovzdania 
bezpečnostného projektu. 

5. Ak sa po odovzdaní bezpečnostného projektu podľa predchádzajúceho bodu vyskytnú 
relevantné výhrady zo strany Objednávateľa k vypracovanému bezpečnostnému 
projektu, je Objednávateľ povinný ich oznámiť Poskytovateľovi písomnou formou 
najneskôr do 15 dní po odovzdaní bezpečnostného projektu. Poskytovateľ je povinný 
tieto výhrady odstrániť bez zbytočného odkladu najneskôr do 5 pracovných dní po 
doručení ich oznámenia. Ak Objednávateľ do 15 dní odo dňa prevzatia bezpečnostného 
projektu nedoručí Poskytovateľovi žiadne výhrady k predmetu plnenia, považuje sa 
bezpečnostný projekt za odsúhlasený a prevzatý bez výhrad. 

6. Bezpečnostný projekt po odstránení reklamovaných nedostatkov alebo bez výhrad bude 
prevzatý podpisom akceptačného protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

7. Plnenia uskutočnené podľa Čl. I bod 1 písm. b) budú odovzdané a prevzaté na základe 
odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Odovzdávací a preberací protokol musí obsahovať popis poskytnutej 
služby, výstup služby, termín poskytnutia služby a počet hodín poskytovanej služby.    

8. Pre účely požadovania a poskytovania informácií a dokladov potrebných na plnenie tejto 
zmluvy, za účelom koordinácie činnosti zmluvných strán a kontroly plnenia zmluvy, ako 
aj pre udeľovanie pokynov a preberanie plnení odovzdávaných v súvislosti s plnením 
tejto zmluvy je: 

• oprávneným zástupcom Objednávateľa – Ing. Martin Lukáčik,   

 tel. č.: +421 911 409 457, email: martin.lukacik@sppcng.sk  

• oprávneným zástupcom Poskytovateľa -                                    , 

 tel. č.: +421                            , email:  

 

Článok III. 
Cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za vypracovanie bezpečnostného projektu  
v rozsahu podľa Čl. I bod 1 písm. a) tejto zmluvy vo výške ............,- EUR bez DPH, 
slovom ............................ EUR. 

2. Cena za poskytnuté odborné poradenské a konzultačné služby podľa Čl. I bod 1 písm. b) 
tejto zmluvy je ...,- EUR/hod. bez DPH, slovom .................. EUR. Odborné poradenské 
a konzultačné služby môžu byť poskytované iba na základe písomnej objednávky 
Objednávateľa v zmysle Čl. I. bod 1 písm. b) a bodu 4. tejto zmluvy. 

3. Ceny sú uvedené bez DPH. K fakturovaným cenám bude uplatnená DPH v zmysle 
platných právnych predpisov. Cena za vypracovanie bezpečnostného projektu je 
konečná a zahŕňa kompletne všetky náklady  na jeho vypracovanie. Cena za odborné 
konzultačné a poradenské služby je stanovená ako hodinová sadzba, pričom 
Poskytovateľ pred poskytnutím poradenských a konzultačných služieb musí 
Objednávateľovi vopred oznámiť predpokladaný počet hodín potrebných na ich 
poskytnutie. 
 

Článok IV. 
Platobné podmienky 

1. Dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí vypracovaného bezpečnostného 

mailto:martin.lukacik@sppcng.sk
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projektu Objednávateľom, ktorý bol vypracovaný Poskytovateľom v požadovanom 
rozsahu, čase a podľa podmienok tejto zmluvy, vzniká Poskytovateľovi právo na 
vystavenie faktúry na dohodnutú cenu podľa  čl. III bod 1 tejto zmluvy. Poskytovateľ je 
povinný priložiť k faktúre kópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

2. Dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí výstupu poskytnutých odborných 

poradenských a konzultačných služieb Objednávateľom, ktorý bol vypracovaný 

Poskytovateľom v rozsahu a čase požadovanom Objednávateľom podľa podmienok 

tejto zmluvy, vzniká Poskytovateľovi právo na vystavenie faktúry na dohodnutú cenu 

podľa  čl. III bod 2 tejto zmluvy. Poskytovateľ je povinný priložiť k faktúre kópiu 

odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

3. Úhrada ceny za plnenie predmetu zmluvy bude vykonaná bezhotovostne, bankovým 
prevodom v mene euro, v celosti bez preddavkov, na základe faktúry vystavenej 
Poskytovateľom. 

4. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi, pričom za deň 
splnenia peňažného 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. 

5. Faktúra musí obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti a ďalej musí obsahovať: 

a) označenie, že ide o faktúru, 
b) identifikačné údaje oboch zmluvných strán, 
c) bankové spojenie oboch zmluvných strán vo forme IBAN a BIC /SWIFT/, 
d) číslo objednávky, ak bola vystavená, 
e) sumu celkom k úhrade v mene euro, 
f) meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca Poskytovateľa, 

ktorý faktúru vystavil. 

Prílohou faktúry musí byť preberací protokol, akceptovaný zo strany Objednávateľa.  

6. Bankové spojenie Poskytovateľa vo forme (ABO), IBAN + 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, pričom v takom prípade nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá 
môže Poskytovateľa v dôsledku nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť. 

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, 
Objednávateľ má právo faktúru vrátiť bez zaplatenia do 10 pracovných dní od jej 
doručenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie 
odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry.   

8. Bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky veriteľa znáša veriteľ. 

9. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní daňových povinností v zmysle platných  
právnych noriem SR. Vylučuje sa možnosť prevziať daňové povinnosti za obchodného 
partnera. 

 

Článok V.  
Povinnosti Poskytovateľa 

1. Poskytovateľ je povinný postupovať pri vypracovaní bezpečnostného projektu s odbornou 
starostlivosťou a v maximálnej miere využiť svoje odborné znalosti, resp. znalosti a 
vedomosti svojich zamestnancov, resp. ostatných členov tímu, pričom v plnom rozsahu 
zodpovedá za kvalitu a úplnosť ním poskytnutého plnenia. Poskytovateľ zodpovedá za 
chyby alebo iné nedostatky plnenia, ktoré vznikli v dôsledku jeho konania, konania jeho 
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zamestnancov alebo tretích osôb, ktoré použil na vypracovanie bezpečnostného projektu.  

2. Poskytovateľ je povinný do 14 dní odo dňa odovzdania vypracovaného bezpečnostného 
projektu vrátiť Objednávateľovi všetky nespracované podklady a dokumentáciu (originály 
aj kópie poskytnutých podkladov), ktoré od Objednávateľa v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy prevzal alebo iným spôsobom získal. 

3. Poskytovateľ nie je oprávnený poveriť vypracovaním predmetu zmluvy inú osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

4. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi akékoľvek 
skutočnosti, ktoré zistil, alebo o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením tejto zmluvy a 
ktoré by mohli mať vplyv na vypracovanie bezpečnostného projektu. 

5. Poskytovateľ je povinný umožniť Objednávateľovi priebežnú kontrolu stavu plnenia 
predmetu zmluvy. 

 

Článok VI. 
Povinnosti Objednávateľa  

1. Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi pri podpise tejto zmluvy všetky podklady, ktoré 
sú potrebné na vypracovanie bezpečnostného projektu. Podklady budú Poskytovateľovi 
poskytnuté v elektronickej forme (vo formáte „pdf“ alebo inom formáte na pamäťovom 
médiu, napr. neprepisovateľný CD/DVD nosič). 

2. Poskytovateľ je oprávnený v prípade potreby požiadať Objednávateľa o poskytnutie 

ďalších doplňujúcich informácií a podkladov, nevyhnutne potrebných pre plnenie 

predmetu zmluvy a Objednávateľ je povinný poskytnúť/sprístupniť mu všetky takéto 

informácie a podklady, ako aj súčinnosť, ktorú možno od neho rozumne požadovať na 

dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Forma týchto  doplňujúcich podkladov a informácií bude 

určená zo strany Poskytovateľa tak, aby tieto mohli byť efektívne spracovávané.  

3. Lehota na predloženie doplňujúcich podkladov a informácií požadovaných 
Poskytovateľom v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku nesmie byť kratšia ako 7 
pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4. Objednávateľ je povinný bezodkladne oboznámiť Poskytovateľa so všetkými 
skutočnosťami, súvisiacimi s plnením tejto zmluvy. 
 

Článok VII.  
Zmluvné sankcie 

1. V prípade omeškania Poskytovateľa s vypracovaním a odovzdaním bezpečnostného 

projektu v termíne uvedenom v čl. II bod 2 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený 

uplatniť si nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny za vypracovanie 

bezpečnostného projektu uvedenej v článku III. bod 1 tejto zmluvy, a to za každý, aj 

začatý deň omeškania. 

2. V prípade, ak Poskytovateľ poruší ustanovenie Čl. V bod 3 tejto zmluvy, teda poverí 
vypracovaním bezpečnostného projektu inú osobu bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 50 % z ceny za vypracovanie bezpečnostného projektu uvedenej 
v článku III. bod 1 tejto zmluvy. 

3. V prípade, ak Poskytovateľ neposkytne odborné poradenské a konzultačné služby 
v rozsahu a čase požadovanom Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,-€ za každé porušenie povinnosti.  

4. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Poskytovateľa, uvedenej v Čl. V tejto zmluvy, 
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okrem povinnosti v bode 3., je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 300,-€, za každé porušenie povinnosti zvlášť. 

5. Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu 
škody spôsobenej porušením povinností tejto zmluvy. 

6. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má veriteľ právo fakturovať 
dlžníkovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

Článok VIII.  
Ukončenie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2021. 

2. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana porušila 

zmluvu podstatným spôsobom. 

3. Pre účely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy 

považujú porušenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti, ak k jeho náprave nedôjde ani po 

uplynutí primeranej dodatočnej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na 

odstránenie porušenia.  

4. Odstúpenie od zmluvy nadobúda právne účinky dňom doručenia oznámenia o odstúpení 

od zmluvy druhej zmluvnej strane a týmto dňom zároveň zmluva zaniká. 

5. Objednávateľ je oprávnený ukončiť platnosť zmluvy aj písomnou výpoveďou bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 2 týždne a začína plynúť nasledujúci kalendárny 

deň po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

6. V prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy uplynutím výpovednej lehoty podľa 
predchádzajúceho bodu tohto článku je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi 
pomernú časť zmluvnej ceny v zmysle čl. III tejto zmluvy, ktorá bude zodpovedať 
častiam predmetu tejto zmluvy, ktoré boli už preukázateľne vykonané  do dňa ukončenia 
platnosti zmluvy. 

  

Článok IX.  
Zodpovednosť za škodu 

1. Ak poruší jedna zmluvná strana svoje povinnosti alebo akýkoľvek záväzok vyplývajúci 
z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Za 
škodu sa považuje skutočná škoda a náklady vzniknuté poškodenej zmluvnej strane 
v súvislosti so škodovou udalosťou.  

2. Zmluvná strana, ktorá porušila svoju povinnosť alebo akýkoľvek záväzok, vyplývajúci 
z tejto zmluvy, sa môže zbaviť zodpovednosti na náhradu škody, ak preukáže, že 
k porušeniu povinnosti alebo akéhokoľvek záväzku, vyplývajúceho z tejto zmluvy, došlo 
v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného 
zákonníka. 

  

Článok X. 
Ochrana dôverných informácií a osobných údajov 

1. Dôverná informácia pre účely tejto zmluvy je akákoľvek informácia alebo informácie 
obchodného, finančného, technického alebo iného typu, ktoré obsahujú ľubovoľné údaje 
a informácie zmluvných strán, vrátane informácií o súčasných a budúcich zákazníkoch 
objednávateľa (osobné údaje) a to v akejkoľvek forme, ak neboli verejne známe alebo 
prístupné pred ich poskytnutím druhej zmluvnej strane. Informácie prestanú byť 
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označované ako dôverné v momente, keď sa stanú verejne známe, resp. ich druhá 
strana získala z iného zdroja, o ktorom nevedela, že je vo vzťahu k týmto informáciám 
viazaný záväzkom mlčanlivosti, alebo boli úplne nezávisle odvodené a vytvorené druhou 
zmluvnou stranou. 

2. Poskytovateľ je oprávnený použiť dôverné informácie výlučne v rozsahu a za účelom 
plnenia predmetu tejto zmluvy. 

3. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach 
týkajúcich sa tejto zmluvy ako aj o skutočnostiach, ktoré sa dozvedela počas platnosti 
tejto zmluvy, a to najmenej 5 rokov po skončení platnosti tejto zmluvy za predpokladu, 
že spĺňajú podmienky na to, aby mohli byť dôvernou informáciou v zmysle bodu 1 tohto 
článku. 

4. Vzhľadom na vyššie uvedené sa poskytovateľ súčasne zaväzuje zachovávať úplnú 
a bezpodmienečnú mlčanlivosť aj o všetkých údajoch zákazníkov objednávateľa, 
ktoré  sa dozvedel počas trvania tejto zmluvy, keďže ide o osobné údaje chránené 
Nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Táto povinnosť sa vzťahuje bez 
obmedzenia aj na iné osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u poskytovateľa. 

5. Najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje s objednávateľom 
uzatvoriť osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, podľa vzoru, ktorý tvorí 
Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Porušenie povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy sa 
považuje za podstatné porušenie zakladajúce oprávnenie objednávateľa od tejto zmluvy 
odstúpiť. 

 

 Článok XI.   
Práva duševného vlastníctva  

1. Všetky údaje poskytnuté Objednávateľom Poskytovateľovi počas realizácie tejto zmluvy, 
sú vo vlastníctve Objednávateľa. Po skončení platnosti tejto zmluvy ich Poskytovateľ nie 
je oprávnený použiť alebo poskytnúť pre žiadnu tretiu osobu. 

2. Právo duševného vlastníctva ku všetkým materiálom Objednávateľa, ktoré budú 
poskytnuté Poskytovateľovi, patrí Objednávateľovi. 

3. Vlastníkom bezpečnostného projektu ako výsledku plnenia predmetu zmluvy (diela) 
s výhradným právom používania sa stáva Objednávateľ po uhradení zmluvnej ceny 
uvedenej v čl. III bod.1.  

4. Poskytovateľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na použitie bezpečnostného projektu  
všetkými spôsobmi a v úplnom rozsahu, ktorý vyplýva z účelu tejto zmluvy a na účel, pre 
ktorý bol ako dielo vyhotovené, a to bezodplatne, na dobu neurčitú a s územným 
rozsahom Slovenskej republiky a krajín celej Európy.  

  

Článok XII. 
Zodpovednosť za vady 

1. Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie vyhotovenie bezpečnostného projektu odchylne 
od požiadaviek Objednávateľa, špecifikovaných v článku I. tejto zmluvy alebo v rozpore 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Poskytovateľ zodpovedá za 
bezchybné a odborné vypracovanie bezpečnostného projektu, ako aj za to, že bude 
vypracovaný a odovzdaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.   

2. Objednávateľ je povinný u Poskytovateľa písomne reklamovať vadu bezpečnostného 
projektu bez zbytočného odkladu po jej zistení. Zistená vada musí byť v oznámení 
Poskytovateľovi zrozumiteľne a dostatočne popísaná. Poskytovateľ je povinný začať 
s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do nasledujúceho 
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pracovného dňa od doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa a odstrániť vadu 
najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia o zistení vady. Pri odstraňovaní vady je 
Objednávateľ povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, ak ho 
Poskytovateľ o to požiada. 

3. Všetky náklady súvisiace s plneniami v rámci uplatnených nárokov Objednávateľa zo 
zodpovednosti za vady znáša Poskytovateľ. 

 

Článok XIII. 
Záverečné ustanovenia 

1.  Táto zmluva sa riadi ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky. Akékoľvek 

spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou 

dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde je každá zmluvná 

strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd. 

2. Akékoľvek oznámenia alebo povolenia súvisiace touto zmluvou budú vyhotovené 

písomne a doručené osobne alebo zaslané poštou. 

3. V prípade, ak je niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné alebo sa 

takým stane, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. 

4. Ustanovenia v tejto zmluve neupravené sa riadia všeobecnými obchodnými 

podmienkami Objednávateľa, ktoré tvoria prílohu č.1 tejto zmluvy, v prípade rozporu so 

zmluvou má prednosť znenie zmluvy.  

5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou vzostupne číslovaných písomných 

dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

6. Záležitosti v tejto zmluve výslovne neupravené sa spravujú predovšetkým príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch 

zmluvných strán a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, všetky s platnosťou originálu, pre 

každú zmluvnú stranu po dve vyhotovenia. 

Prílohy: 

Príloha č.1 –  Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SPP CNG s.r.o. 
Príloha č.2 –  Zmluva o spracúvaní osobných údajov 
  

V                 , dňa ..........2018                                        V Bratislave, dňa ..........2018               

Poskytovateľ:                                               Objednávateľ: 

  

 ............................................     ............................................ 
                         Mgr. Ivan Weiss 
                          konateľ 
 
 
............................................     ............................................ 
                       Ing. Martin Lukáčik   
                            konateľ   


