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Zmluva o poskytovaní služieb č. 260/12/2018/SCKSK 

 

„Výkon úradného merania celkovej hmotnosti a zaťažení náprav cestných vozidiel na 

cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja“ 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 

1. Objednávateľom 

Názov: Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Sídlo: Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 

Osoby oprávnené na rokovanie: 

vo veciach prevádzkovo- investičných: Ing. Zuzana Fejesová  

vo veciach technických: Ing. Tomáš Nemec 

Právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

- Zriaďovacia listina č. 5914/2010-RU16/40617 zo dňa 23.12.2010 

IČO: 35 555 777 

DIČ: 2021772544 

IČ DPH: SK2021772544 

Peňažný ústav: Štátna pokladnica 

IBAN: SK6881800000007000409705 

BIC/SWIFT: SPSRSKBA 

Tel.: 055/7894932 

(ďalej aj „objednávateľ“ alebo „SC KSK“) 

 

a 

2. Poskytovateľom 

Obchodné meno: SLOVEKO s.r.o. 

Sídlo: Vojenská 7, 040 01 Košice 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súd Košice I, odd. Sro, vložka č. 11569/V 

Štatutárny orgán: Ing. Mikuláš Pivarník, konateľ 

Osoby oprávnené  

na rokovanie  

vo veciach zmluvných: Ing. Mikuláš Pivarník, konateľ 

vo veciach technických: Lukáš Vitališ 

IČO: 36 197 874 

DIČ: 2020060042 

IČ DPH: SK2020060042 

IBAN:  SK07 1100 0000 0026 2071 6017 

BIC/SWIFT:                TETR SKBX 

Tel., email:                   055/6445666, info@sloveko.sk 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

(spolu ďalej len „zmluvné strany“) 
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Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhotovenia zákazky s názvom: „Výkon úradného 

merania celkovej hmotnosti a zaťažení náprav cestných vozidiel na cestách II. a III. 

triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja“ zo dňa 14.12.2018. 

2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka poskytovateľa. 

 

Čl. II 

Predmet a rozsah zmluvy  

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

vykonávať v súčinnosti s prísl. útvarmi Policajného zboru SR úradné merania celkovej 

hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel na cestách II. a III. triedy podľa zákona 

č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o metrológii“) vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a v správe objednávateľa platne 

overenými prenosnými meracími zariadeniami s bezdrôtovým prenosom dát 

s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III alebo IV (v súlade so zákonom 

o metrológii a súvisiacimi predpismi), za účelom zabezpečenia povinností objednávateľa 

vyplývajúcich zo zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

a záväzok objednávateľa poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť spočívajúcu v navrhovaní miest 

výkonu úradných meraní a zaplatiť poskytovateľovi cenu za skutočne vykonané úradné 

merania v súlade s touto zmluvou. 

2. Záväzok poskytovateľa uskutočňovať úradné meranie spočíva predovšetkým vo: 

- vypracovaní návrhu harmonogramu úradných meraní, ktorý poskytovateľ zašle 

objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 25 dní pred uplynutím platnosti 

predchádzajúceho harmonogramu,  

- v zabezpečení potrebnej operatívnej súčinnosti s príslušnými útvarmi Policajného zboru 

SR na základe objednávateľom schváleného harmonogramu, 

- v príchode na kontrolné stanovište (pracovisko), príprave na úradné meranie, samotný 

výkon úradného merania, ukončenie úradného merania, jeho vyhodnotenie, 

vystavovanie príslušných dokladov, odchod z kontrolného stanoviska. 

3. Úradné merania budú vykonané na stanovištiach a v termínoch určených v harmonograme 

schválenom objednávateľom.  

4. Poskytovateľ zodpovedá za profesionálne poskytnutie služieb vo vlastnom mene, na svoje 

náklady a vlastnú zodpovednosť, s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. 

 

Čl. III 

Čas a miesto plnenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2019 od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy s možnosťou jej predĺženia po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, 

maximálne do okamihu vyčerpania finančného limitu vo výške 49 999,00 € bez DPH 

zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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2.  Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať úradné meranie na základe objednávateľom schváleného 

harmonogramu meraní v dohodnutom režime. Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovať návrh 

harmonogramu úradného merania vždy na obdobie kalendárneho štvrťroka pričom 

poskytovateľ počas jedného kalendárneho mesiaca navrhne maximálne desať dní úradného 

merania.  

3. Poskytovateľ sa zaväzuje vyhotoviť harmonogram meraní vždy štvrťročne vopred pre všetky 

miesta plnenia a predložiť tento objednávateľovi najneskôr 25 dní pred uplynutím platnosti 

predchádzajúceho harmonogramu. Harmonogram meraní musí pritom obsahovať rozsah 

minimálne 4 hodín na jedno úradné meranie. Prvý harmonogram meraní podľa tejto zmluvy je 

poskytovateľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr 15 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy a harmonogram musí zohľadňovať trvanie príslušného kalendárneho 

roka.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje informovať poskytovateľa najneskôr 10 pracovných dní pred 

začiatkom platnosti harmonogramu úradného merania o: 

- schválení predloženého návrhu harmonogramu úradného merania alebo 

- prípadných výhradách voči návrhu harmonogramu úradného merania. V takom prípade 

sa zmluvné strany zaväzujú rokovať a dohodnúť sa o zmenách, resp. úprave návrhu 

harmonogramu úradného merania.  

5. Miestom úradného merania podľa tejto zmluvy sú kontrolné stanovištia t.j. objednávateľom 

určené priestory, resp. plochy (vyhovujúce na výkon úradného merania) pri cestách II. triedy 

a III. triedy, ktoré sú v správe objednávateľa, alebo ich objednávateľ zabezpečí na vlastné 

náklady. Objednávateľ je povinný bezodkladne po podpise tejto zmluvy určiť a oznámiť 

poskytovateľovi všetky miesta úradného merania. V priebehu platnosti tejto zmluvy je 

objednávateľ oprávnený zmeniť miesta úradného merania, avšak túto zmenu je povinný 

oznámiť poskytovateľovi v dostatočnom časovom predstihu pred prípravou nového návrhu 

harmonogramu úradného merania. 

6. Objednávateľ zabezpečí dostupnosť a čistotu odstavnej plochy určenej na výkon merania, aby 

odstavné plochy boli súvisle očistené od snehu a dostupné na dostatočnej ploche pre 

odstavovanie vozidiel. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje vypožičať poskytovateľovi po dobu trvania platnosti zmluvy 

príslušné dopravné značenie za účelom označenia miesta výkonu merania.  

8. Ak z objektívnych príčin alebo z dôvodu nemožnosti účasti príslušníkov príslušných útvarov 

Policajného zboru SR, aj napriek ich prísľubu, dôjde k zmene termínu, príp. miesta úradného 

merania, poskytovateľ bezodkladne upovedomí o tom objednávateľa (osobu oprávnenú na 

rokovanie vo veciach technických/zmluvných). Tieto skutočnosti sa písomne zaznamenajú 

a budú zaznačené v Plnení harmonogramu meraní. 

9. Objednávateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch vyzvať poskytovateľa na vykonanie 

mimoriadneho merania. V takýchto prípadoch si termín ako aj miesto výkonu mimoriadneho 

úradného merania dohodnú zmluvné strany v dostatočnom časovom predstihu tak, aby 

poskytovateľ mohol technicky a personálne takéto úradné meranie zabezpečiť, pričom účasť 

príslušníkov prísl. útvarov PZ zabezpečí/dohodne objednávateľ. 

10. Objednávateľ je povinný dojednať  Dohodu o súčinnosti správcu komunikácii KSK s KR  

Policajného zboru SR pri výkone úradného merania hmotnosti cestných motorových vozidiel 

a o tejto skutočnosti bezodkladne informovať poskytovateľa (vrátane uvedenia poverenej 

osoby z Policajného zboru SR, s ktorou bude môcť poskytovateľ komunikovať ohľadom 
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prípravy harmonogramu úradného merania, resp. výkonu úradného merania). Zmluvné strany 

berú na vedomie, že bez súčinnosti a spolupráce Policajného zboru SR poskytovateľ nemôže 

riadne vykonávať úradné meranie. 

 

 

Čl. IV 

Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne 

záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na predmet tejto zmluvy, najmä zákon o metrológii, 

Zákon 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

2. Poskytovateľ je povinný pri výkone úradného merania riadiť sa pokynmi osôb, ktoré sú určené 

objednávateľom a majú oprávnenie vo veciach úradného merania konať za objednávateľa. 

Tieto osoby zároveň potvrdzujú poskytovateľovi uskutočnenie a priebeh úradného merania, 

a to na protokole o vykonaní úradného merania (ďalej len „protokol“), ktorý je poskytovateľ 

povinný spracovať pre každé meranie samostatne, v súčinnosti s objednávateľom. Kópia 

protokolu zostáva osobe oprávnenej na rokovanie vo veciach zmluvných/technických za 

objednávateľa.  

3. V prípade, že poskytovateľ dospeje k záveru, že pokyny objednávateľom určených osôb v zmysle 

bodu 2. tohto článku zmluvy nie je možné objektívne realizovať, resp. sú nevhodné, bude o tejto 

skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa, resp. ním poverené osoby, ktoré sú prítomné 

pri úradnom meraní. V takomto prípade je poskytovateľ oprávnený nepostupovať v zmysle 

predmetných pokynov, a to s výnimkou prípadu, ak na pokynoch bude objednávateľ, resp. ním 

poverená osoba písomne trvať.  

4. Poskytovateľ je povinný vykonávať činnosti súvisiace s úradným meraním v súčinnosti 

s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR, ktoré musia byť pri úradnom meraní prítomné, 

a ak je to potrebné, tiež v súčinnosti so zamestnancami objednávateľa v súlade s platnými 

právnymi predpismi a technickými normami Slovenskej republiky. V prípade, ak sa úradného 

merania objednávateľom poverené osoby nezúčastnia, a to z akéhokoľvek dôvodu na strane týchto 

osôb, resp. na strane objednávateľa, poskytovateľ je oprávnený vykonať úradné meranie aj bez ich 

prítomnosti. V takomto prípade sa má za to, že úradné meranie bolo zo strany poskytovateľa vy-

konané riadne, bez vád a v takom rozsahu, ako to poskytovateľ uvedie objednávateľovi, pričom 

podpis protokolu o vykonaní úradného merania zo strany objednávateľom poverených osôb sa 

v tomto prípade nevyžaduje. 

5. Poskytovateľ je povinný vykonávať úradné meranie len vlastnými zamestnancami, ktorí sú na 

tieto činnosti určení. Títo zamestnanci sú povinní byť pri úkonoch úradného merania viditeľne 

označení páskou alebo štítkom, ktorý bude označením ich príslušnosti k úkonom úradného 

merania. 

6. Poskytovateľ je povinný: 

 - poskytovať, odovzdávať a oznamovať objednávateľovi potrebné podklady, informácie 

a zistené skutočnosti súvisiace s predmetom tejto zmluvy, a to priamo osobe oprávnenej na 

rokovanie vo veciach technických, 

 - upozorniť objednávateľa na všetky prípadne zistené nedostatky pri plnení svojich záväzkov 

podľa tejto zmluvy, 
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 - bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré bránia 

alebo sťažujú realizáciu tejto zmluvy, ktorých následkom bude omeškanie s poskytnutím služby, 

 - zabezpečiť dodržiavanie BOZP a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

 - zabezpečiť, aby jeho zamestnanci v rámci plnenia záväzku poskytovateľa v rámci úradného 

merania vykonávali: 

o obsluhu meracieho zariadenia 

o usmerňovanie vozidiel pri prejazde meracím zariadením 

o samotné úradné meranie 

o vyhotovenie dokladov o výsledku merania vozidla v súlade so zákonom o metrológii 

o spracovávanie potrebných písomných podkladov a oznámení na predpísaných tlačivách 

predpísaným postupom 

7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri úradnom meraní, spočívajúcu 

najmä v tom, že objednávateľom poverená osoba sa osobne zúčastní úradného merania a poskytne 

potrebnú súčinnosť pri spracovaní protokolu úradného merania, resp. tento protokol za 

objednávateľa podpíše (za predpokladu, že sa úradného merania osobne zúčastní), čím taktiež 

potvrdí, že úradné meranie bolo vykonané riadne a bez vád. 

 

Čl. V 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Jednotková cena za úradné meranie je stanovená hodinovou sadzbou za riadne uskutočnené 

úradné merania a pokrýva všetky zmluvné záväzky a zahŕňa všetky náklady súvisiace 

s poskytovaním služieb. Jednou hodinou úradného merania sa rozumie hodina riadne 

uskutočneného úradného merania bez realizovaných presunov medzi jednotlivými 

stanovišťami. 

Služba 
merná 

jednotka 

predpokl. 

počet 

merných 

jednotiek 

jednotková 

cena bez 

DPH v Eur 

cena celkom bez 

DPH v Eur 

Úradné meranie hod   49 800,00 

Celková cena bez DPH v Eur 49 800,00 

DPH 20% 9 960,00 

Celková cena s DPH v Eur 59 760,00 

2. Jednotková cena – hodinová sadzba je maximálna a záväzná počas platnosti zmluvy. Hodinová 

sadzba môže byť upravovaná počas platnosti zmluvy len v prípade legislatívnych zmien. 

3. K cene bude poskytovateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase 

fakturácie. 

4. Fakturácia bude uskutočňovaná mesačne na základe faktúr vystavených poskytovateľom 

a doporučene doručených do sídla objednávateľa. Podkladom pre fakturáciu bude prehľad 

výkonov úradného merania za predchádzajúci kalendárny mesiac so všetkými dokladmi 

o úradnom meraní vozidla podľa osobitného predpisu, písomnými podkladmi a tiež protokolmi 

meraní, ktoré budú vyhotovené v priebehu príslušného kalendárneho mesiaca v súvislosti 
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s každým úradným meraním. Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru do 10. dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa faktúra má vystaviť. Faktúra je splatná v lehote 30 dní 

odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. 

5. Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba 

vzťahuje. 

6. Úhrada vykonaná prostredníctvom banky je splnená dňom, v ktorom je cena v celom rozsahu 

pripísaná na bankový účet poskytovateľa. 

 

 

Čl. VI 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva zaniká: 

- písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

- písomným odstúpením od zmluvy  

- písomnou výpoveďou objednávateľa 

2. V prípade zániku zmluvy písomnou dohodou oboch zmluvných strán, táto zaniká dňom 

uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia 

aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich 

porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

3. V prípade odstúpenie od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť prísl. ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené 

druhej zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju 

povinnosť porušila. Písomné odstúpenie sa považuje za doručené, aj keď ho adresát odmietne 

prevziať alebo po 3 dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky poštou, a to aj vtedy, ak sa adresát 

o tom nedozvie. Zmluvné strany sa dohodli, že: 

- objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak poskytovateľ nevykonáva úradné 

merania v súlade príslušnými právnymi predpismi,  

- poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ (i) nezaplatí 

poskytovateľovi ktorúkoľvek faktúru vystavenú v súlade s článkom V. tejto zmluvy, a to ani do 

jedného mesiaca od uplynutia splatnosti tejto faktúry, (ii)  poruší svoj záväzok zabezpečiť 

súčinnosť a spoluprácu Policajného zboru Slovenskej republiky pri výkone úradného merania alebo 

(iii) nezabezpečí pri úradnom meraní spoluprácu, resp. súčinnosť objednávateľom poverených 

osôb.   

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu písomne 

vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu. Účinky výpovede nastávajú uplynutím trojmesačnej 

výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 

bola dotknutej zmluvnej strane doručená riadna výpoveď. 

5. V prípade výpovede zmluvy podľa ods. 4 tohto článku má poskytovateľ nárok, aby mu 

objednávateľ zaplatil časť ceny zodpovedajúcej riadne vykonaným úradným meraniam podľa 

tejto zmluvy ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky 

primerane platia ustanovenia Čl. V. tejto zmluvy. 
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Čl. VII 

Zodpovednosť za vady 

 

1. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu poskytnutých služieb podľa platných technických 

predpisov a noriem a ktoré budú poskytované v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje prípadné vady reklamovať bezodkladne po ich zistení v písomnej 

forme, najneskôr však do 3 dní. Reklamáciu možno v uvedenej lehote uplatniť aj 

elektronickými prostriedkami alebo telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní 

objednávateľ písomne najbližší nasledujúci pracovný deň. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto zmluvy.  

4. Uznanie reklamovanej vady poskytnutej služby je poskytovateľ povinný písomne potvrdiť do 

14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je 

poskytovateľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 14-

dňovej lehote. 

 

Čl. VIII 

Doručovanie, zodpovednosť za škodu a povinnosť mlčanlivosti 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti 

s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch 

stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky s nasledovným 

písomným doplnením takejto komunikácie vo forme písomnej zásielky. 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 

neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 

úložnej doby na pošte. 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. 

2. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne všetkých skutočností, o ktorých sa 

dozvedel pri plnení svojho záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy pokiaľ ho povinnosti 

mlčanlivosti objednávateľ osobitným písomným vyhlásením nezbaví. Poskytovateľ je povinný 

poučiť svojich zamestnancov o jeho povinnosti mlčanlivosti podľa tejto zmluvy a zaviazať ich 

k mlčanlivosti minimálne v rovnakom rozsahu. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na 

výsledky úradných meraní, ktoré poskytovateľ musí poskytnúť, resp. sprístupniť najmä:  

- orgánom štátnej správy pre oblasť metrológie, a to v prípade realizácie kontroly výkonu 

úradného merania, t.j. kontroly, či úradné meranie je zo strany poskytovateľa vykonávané 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

- príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky, 

- osobám povereným objednávateľom, ktoré sa osobne zúčastnia na úradnom meraní, resp. 

ktoré na účel oboznámenia sa s týmito informáciami určí objednávateľ, 

- tretím osobám, u ktorých bolo vykonané úradné meranie.  

3. Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté pri výkone úradného merania, a to 

s výnimkou, ak škoda vznikla v dôsledku plnenia:  
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- požiadaviek alebo pokynov ako sú uvedené v ustanovení článku IV. bod 3 tejto zmluvy 

príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorí boli osobne prítomní pri 

úradnom meraní,  

- požiadaviek alebo pokynov v zmysle ustanovenia článku IV. bod 3 tejto zmluvy 

objednávateľa, resp. objednávateľom poverených osôb, ktoré boli osobne prítomné pri 

úradnom meraní. 

Vyššie uvedené skutočnosti poskytovateľ uvedie v protokole.  

Čl. IX 

Práva a povinnosti zmluvných strán pri ochrane osobných údajov 

 

1. Poskytovateľ a objednávateľ je povinný zabezpečiť  ochranu osobných údajov dotknutých 

osôb pri vykonávaní úradného merania v súlade s príslušnými ustanoveniami GDPR a 

zákona č.  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“) pred ich odcudzením, stratou, poškodením, neoprávnenými 

prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné 

a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. 

2. Poskytovateľ a objednávateľ  je povinný poučiť všetky fyzické a právnické osoby, ktoré 

majú alebo môžu mať prístup k informačnému systému, v ktorom sú spracúvané osobné 

údaje, o právach a povinnostiach ustanovených zákonom a o zodpovednosti za ich 

porušenie. 

 

Čl. X 

Subdodávatelia 

 

1. Poskytovateľ nesmie predmet plnenia tejto zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému 

subjektu.  

 

Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 

a účinných v Slovenskej republike. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zmeniť len písomnými očíslovanými 

dodatkami a dohoda o skončení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda 

o skončení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom 

podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku 

k zmluve alebo dohody o ukončení zmluvy nedošlo. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po dve (2) vyhotovenia 
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5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 

a vážne, že sa zhoduje s prejavom ich vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím 

vlastnoručným podpisom. 

 

 

V Košiciach, dňa: 30.01.2019    V Košiciach, dňa: 28.01.2019  

 

 

 

Za objednávateľa Za poskytovateľa 

 

 

 

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

          Ing. Jozef Rauch  Ing. Mikuláš Pivarník 

riaditeľ   konateľ 

 


