Návrh
Zmluva o poskytovaní služieb
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi:
Objednávateľ:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:
Zriadený:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
30 796 482
2021904456
nie je platiteľom DPH
Štátna pokladnica SR
SK5781800000007000198055
Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M. – predsedníčka úradu
zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „objednávateľ“)

a
Poskytovateľ:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:
Zapísaný:

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

(ďalej len „poskytovateľ“)
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako
„zmluvná strana“)

Preambula
1.

2.

3.

Poskytovateľ je úspešný uchádzač verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s
č. _______ s názvom: „Poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO“ zadávanej podľa
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Poskytovateľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou, ktorá na základe znalostí,
potrebnej kvalifikácie a odborných skúseností poskytuje komplexné služby v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi.
Objednávateľ zamestnáva aj zamestnancov, ktorých práce sú v zmysle zákona č.
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“)
zaradené do 3. kategórie (zo 395 približne 188 zamestnancov).
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4.

Zmluva je uzatváraná za účelom poskytovania komplexných služieb v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi v zmysle platných právnych
predpisov.

Článok I
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa:
1.1. komplexnú realizáciu výkonu služieb súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri
práci (ďalej len „BOZP“) v rozsahu odborných činností:
a) poskytovať priebežnú metodickú pomoc v oblasti BOZP,
b) zabezpečovať komplexné poradenské služby v oblasti BOZP,
c) zabezpečovať vykonanie školení BOZP podľa platných právnych predpisov, formou
vstupných a pravidelných školení vedúcich a ostatných zamestnancov,
d) vypracovávanie harmonogramov termínov všeobecných a odborných školení
zamestnancov objednávateľa,
e) zabezpečiť v termínoch stanovených príslušnými právnymi predpismi výkon činností
BOZP,
f) zabezpečiť a vykonávať bezpečnostnotechnické služby v zmysle § 22 zákona č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006
Z.z.“),
g) vypracovať, aktualizovať interné predpisy a dokumenty BOZP objednávateľa v súlade
so skutočným stavom a v súlade s platnými právnymi predpismi a poskytovať
súčinnosť pri zadávaní všetkých dokumentov do praxe, priebežne ich aktualizovať v
súlade so zmenami právnych a iných predpisov ako aj zmenou stavu objednávateľa,
h) účasti na všetkých kontrolách zo strany inšpektorátu práce alebo štátneho odborného
dozoru,
i) vyšetrovanie pracovných úrazov a príčin vzniku nebezpečných udalostí spolu s
predkladaním návrhov na ich odstránenie,
j) vypracovávanie evidencie a harmonogramu odborných prehliadok a skúšok
vyhradených technických zariadení,
k) overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení.
1.2. komplexnú realizáciu výkonu služieb súvisiacich s ochranou pred požiarmi (ďalej len
„OPP“) v rozsahu odborných činností:
a) poskytovať priebežnú metodickú pomoc v oblasti OPP,
b) zabezpečovať komplexné poradenské služby v oblasti OPP,
c) plniť povinnosti, úlohy a oprávnenia na úrovni objednávateľa vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť OPP,
d) vypracovať, aktualizovať interné predpisy a dokumentáciu OPP v súlade so
skutočným stavom a v súlade s platnými právnymi predpismi a poskytovať súčinnosť
pri zadávaní všetkých dokumentov do praxe, priebežne ich aktualizovať v súlade so
zmenami právnych a iných predpisov ako aj zmenou skutočného stavu objednávateľa,
e) hodnotiť stav OPP, vypracovať návrhy preventívnych opatrení a nápravných opatrení,
f) viesť a vykonávať záznamy do požiarnej knihy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich
sa OPP,
g) určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby,
h) vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky na všetkých pracoviskách
objednávateľa,
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2.
3.

4.
5.

i) určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počty členov
protipožiarnych hliadok,
j) vykonávať pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu
protipožiarnych hliadok,
k) zabezpečovať vykonávanie školení vedúcich a ostatných zamestnancov,
l) zabezpečovať odbornú prípravu členov protipožiarnych hliadok a osôb
zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi,
(ďalej spolu služby pod bodom 1.1 a 1.2 len „služby“).
Súčasťou predmetu zmluvy je aj udelenie súhlasu poskytovateľa ako autora
objednávateľovi ako nadobúdateľovi na použitie diela, ktoré je predmetom autorského
práva (licencia) podľa článku V bodu 8 zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje počas trvania zmluvy zabezpečiť pre objednávateľa služby za
podmienok dohodnutých v zmluve a v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou a to
najmä zákonom č. 124/2006 Z. z., zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov týkajúcich sa BOZP a OPP.
Miestom výkonu služieb je sídlo objednávateľa ako aj sídla jeho organizačných jednotiek
– súdnolekárske a patologicko-anatomické pracoviská a pobočky, ktoré sú špecifikované
v prílohe č. 1: Špecifikácia pracovísk ÚDZS (ďalej len „príloha č. 1“).
Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutie služieb v rozsahu a podľa podmienok zmluvy
zaplatiť poskytovateľovi cenu podľa článku III zmluvy.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
2.
3.

Pri poskytovaní služieb bude poskytovateľ postupovať aktívne, v dobrej viere, s náležitou
odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito a v súlade so záujmami objednávateľa na
účel riadneho plnenia povinností zo zmluvy.
Poskytovateľ je povinný poskytovať služby v súlade s platnými právnymi predpismi
uvedenými v článku I bode 3 zmluvy ako aj ostatnými príslušnými právnymi predpismi.
Poskytovateľ je povinný počas trvania zmluvy poskytovať služby odborne spôsobilými
osobami, prostredníctvom ktorých preukázal podmienky účasti v procese verejného
obstarávania. Odborne spôsobilými osobami poskytovateľa sú:
za BOZP:
Tel.:
Email:

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

za BOZP:
Tel.:
Email:

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

za OPP:
Tel.:
Email:

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

za OPP:
Tel.:
Email:

...............................
...............................
...............................
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V prípade zmeny odborne spôsobilej osoby, je poskytovateľ povinný vyžiadať si
predchádzajúci písomný súhlas objednávateľa, a to najneskôr 5 pracovných dní pred
dňom zamýšľanej zmeny tejto osoby. Žiadosť o udelenie súhlasu so zmenou odborne
spôsobilej osoby, predložená objednávateľovi, musí byť písomná a musí obsahovať aj
skutočnosti, z ktorých vyplýva splnenie podmienok účasti vyžadovaných v rámci
verejného obstarávania. Objednávateľ si vyhradzuje právo na odmietnutie novej odborne
spôsobilej osoby, v prípade nesplnenia podmienok účasti vyžadovaných v rámci
verejného obstarávania. V prípade, ak osoba spĺňa podmienky účasti vyžadované v rámci
verejného obstarávania, objednávateľ udelí písomný súhlas so zmenou odborne
spôsobilej osoby.
4. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa potrebné informácie a súčinnosť
nevyhnutnú pre poskytovanie služieb v súlade so zmluvou ako aj doplňujúce informácie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať riadne a včas všetky potrebné informácie, podklady
a inú súčinnosť nevyhnutnú pre úspešné plnenie služieb, ktorú je možné objektívne
požadovať. Potrebnú súčinnosť je objednávateľ povinný poskytnúť na výzvu
poskytovateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní od vyzvania
poskytovateľom. Objednávateľ zodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť
poskytnutých informácií a podkladov ako aj za to, že údaje v nich uvedené zodpovedajú
skutočnosti.
6. Poskytovateľ je povinný do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy vykonať
vstupnú kontrolu u objednávateľa a jeho všetkých pracoviskách zameranú na zistenie
skutkového stavu vo vzťahu k BOZP a OPP a v uvedenej lehote v prípade potreby
vypracovať, resp. aktualizovať dokumentáciu v súlade s príslušnou právnou úpravou.
7. Na žiadosť objednávateľa je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne
alebo e-mailovo informovať objednávateľa o skutočnom stave a postupe poskytovaných
služieb a v prípade potreby poskytnúť súčinnosť pri riešení problematiky týkajúcej sa
BOZP a OPP.
8. Poskytovateľ je povinný poskytovať objednávateľovi pravidelné informácie o zmenách
legislatívy a dopadoch na rozsah služieb alebo povinnosti objednávateľa. Poskytovateľ je
tiež povinný vhodným spôsobom upozorniť (minimálne e-mailom) objednávateľa na
škodu, ktorá môže vzniknúť nerešpektovaním navrhovaných opatrení, odporúčaní a
usmernení poskytovateľa v súvislosti s poskytovaním služieb.
9. Objednávateľ umožní poskytovateľovi vstup do všetkých jeho priestorov za prítomnosti
poverenej osoby objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi
všetky informácie a údaje a doklady potrebné na plnenie úloh vyplývajúcich zo zmluvy.
10. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť svoju účasť pri každej kontrole vykonávanej
oprávnenými orgánmi voči objednávateľovi v oblasti BOZP a OPP. Objednávateľ je
povinný oznámiť e-mailom kontaktnej osobe poskytovateľa termín kontroly do 1
pracovného dňa odkedy sa o tejto kontrole dozvedel.

Článok III
Cena a platobné podmienky
1.
2.

Celková cena za predmet zmluvy uvedený v článku I zmluvy je stanovená vzájomnou
dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
Celková cena za predmet zmluvy počas trvania zmluvy predstavuje sumu vo výške
................. Eur bez DPH, .................. s DPH (ďalej len „celková cena“).
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

Celková cena bude uhrádzaná na základe mesačného paušálu vo výške ............. Eur bez
DPH, .................. s DPH za obdobie kalendárneho mesiaca (ďalej len „mesačný paušál“)
počas trvania zmluvy.
Mesačný paušál bude uhrádzaný na základe faktúry doručenej poskytovateľom
objednávateľovi do 15 kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca.
V cene mesačného paušálu uvedenej s DPH musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace
s komplexným poskytovaním služieb za obdobie príslušného kalendárneho mesiaca
podľa uvedených zmluvných podmienok, vrátane dopravy na miesta plnenia.
Celková cena je stanovená v mene euro a je konečná. Celková cena zahŕňa DPH a všetky
náklady poskytovateľa spojené s plnením zmluvy ako aj prípadné náklady poskytovateľa.
Poskytovateľ garantuje pevné ceny podľa tohto článku zmluvy počas celej doby trvania
zmluvného vzťahu.
Faktúra je daňovým dokladom a musí obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. aj interné číslo zmluvy objednávateľa, príslušný
kalendárny mesiac poskytovanej služby, DPH, dátum zdaniteľného plnenia, dátum
vystavenia a splatnosti faktúry. V prípade zmeny právnych predpisov bude uplatnená
sadzba DPH podľa aktuálneho zákona o dani z pridanej hodnoty.
Každá faktúra je splatná v lehote 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi,
bezhotovostným prevodom na bankový účet poskytovateľa uvedený na faktúre. Faktúra
sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania príslušnej peňažnej sumy na bankovú účet
poskytovateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona alebo
nebude v súlade s podmienkami zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru
poskytovateľovi na prepracovanie, pričom v takomto prípade začína plynúť nová lehota
splatnosti doručením opravenej alebo doplnenej faktúry so všetkými dohodnutými
náležitosťami objednávateľovi.
Faktúra podlieha povinnosti zverejnenia faktúry na tovary a služby podľa § 5b ods. 2
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 211/2000 Z. z.“).

Článok IV
Zodpovednosť za vady a škodu
1.
2.

3.

4.

Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytovanej služby, ako aj za tie, ktoré sa preukážu
v jednotlivých odovzdaných dokumentoch.
Objednávateľ je povinný reklamovať vady poskytovaných služieb bezodkladne,
najneskôr do 10 pracovných dní od kedy sa o nich dozvedel a poskytovateľ je povinný
bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní zistené vady odstrániť, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak a tak, aby bol naplnený účel zmluvy.
Poskytovateľ nesie zodpovednosť za všetky porušenia povinností, nesprávny postup
pri poskytovaní služieb, odporúčania a rozhodnutia, ktoré urobí v priebehu trvania
zmluvy a to na základe porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a/alebo
v rozpore s platnou právnou úpravou.
Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá preukázateľne vznikla objednávateľovi v
priamej súvislosti s nesprávnym postupom pri poskytovaní služieb. Poskytovateľ
nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté objednávateľovi v dôsledku
nerešpektovania pokynov a odporúčaní poskytovateľa v prípade, ak poskytovateľ
objednávateľa včas a písomne upozornil.
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Článok V
Osobitné dojednania
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Poskytovateľ berie na vedomie, že všetky skutočnosti, informácie a údaje bez ohľadu na
ich formu, ktoré sa dozvedel alebo dozvie v súvislosti s touto zmluvou alebo v súvislosti
s plnením zmluvy sú dôvernými informáciami, o ktorých je povinný zachovávať
mlčanlivosť a zaväzuje sa, že nepoužije informácie získané pri plnení zmluvy pre iný
účel, než bol v zmluve dojednaný, a to aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného
súhlasu objednávateľa ďalej neposkytne tretím osobám a ani neumožní prístup tretích
osôb k dôverným informáciám.
Poskytovateľ sa zaväzuje pri práci s osobnými údajmi dodržiavať ustanovenia zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR – General Data Protection Regulation)
(ďalej len „nariadenie“). Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že poskytovateľ v pozícii
sprostredkovateľa je povinný do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy uzavrieť s
objednávateľom bezodplatne Zmluvu o spracúvaní osobných údajov v súlade
s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia (ďalej len „Zmluva
o spracúvaní osobných údajov“) v znení predloženom objednávateľom. Objednávateľ
predloží poskytovateľovi návrh Zmluvy o spracúvaní osobných údajov e-mailom do 2
pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Objednávateľ má právo od zmluvy
odstúpiť v prípade, ak poskytovateľ neuzatvorí s objednávateľom Zmluvu o spracúvaní
osobných údajov, v znení predloženom objednávateľom a to v lehote uvedenej v tomto
bode.
Poskytovateľ na požiadanie objednávateľa bez zbytočného odkladu preukáže, že
zabezpečil zachovávanie mlčanlivosti, dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov
a predmetného nariadenia a zákaz použitia informácií. V prípade porušenia povinností
uvedených v tomto bode poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá tým objednávateľovi
vznikne.
Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa zmluvy sa považuje v
konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo odmietnutím
adresáta túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom
poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z
akéhokoľvek dôvodu, považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom vrátenia zásielky
odosielateľovi, aj keď sa o tom adresát nedozvedel; pre doručovanie je rozhodné sídlo
zmluvných strán uvedené v zmluve. V prípade zmeny sídla sa nevyžaduje uzavretie
dodatku k zmluve. Zmenu sídla je zmluvná strana povinná bezodkladne písomne oznámiť
druhej zmluvnej strane.
Každá zmluvná strana uvedie kontaktnú osobu, ktorá bude vystupovať ako zástupca
zmluvnej strany a bude zastupovať zmluvnú stranu v súvislosti s plnením predmetu
zmluvy. Každá zmluvná strana má právo zmeniť kontaktnú osobu, musí však každú
zmenu oznámiť e-mailom druhej zmluvnej strane. Zmena kontaktnej osoby je voči druhej
zmluvnej strane účinná okamihom, kedy jej bola preukázateľne doručená a nevyžaduje
uzavretie dodatku k zmluve.
Kontaktné osoby v zmysle bodu 5 tohto článku za objednávateľa a poskytovateľa sú:
za objednávateľa:
_______________
tel: ____________
mobil: ____________
e-mail: ____________
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za poskytovateľa:

7.
8.

_______________
tel.: ____________
mobil: ____________
e-mail: ____________

Jednotlivé kontaktné osoby pre jednotlivé organizačné zložky objednávateľa sú uvedené
v prílohe č. 1 zmluvy.
V prípade, ak výsledok plnenia zo zmluvy má povahu autorského diela podľa zákona č.
185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský
zákon“), poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi touto zmluvou úplnú
výhradnú, vecne, časovo, územne a iným rozsahom neobmedzenú licenciu (súhlas) na
neobmedzené používanie výsledku, ktorý má povahu autorského diela v zmysle § 19 ods.
4 autorského zákona a to najmä rozširovanie, rozmnožovanie, spracovanie, preklad a
sprístupňovanie diela akýmkoľvek spôsobom, vrátane práva objednávateľa udeliť súhlas
na použitie diela iným osobám (ďalej len „licencia“). Súčasťou poskytovateľa udelenej
licencie je aj výhradné právo objednávateľa voľne upravovať alebo zabezpečiť úpravu
diela (alebo jeho časti) aj treťou osobou alebo inak spracovať alebo zabezpečiť
spracovanie diela, či už samostatne alebo v spojení s iným dielom vrátane vytvorenia
nového diela a ako aj právo udelenú licenciu postúpiť na iný osobu alebo udeliť
sublicenciu. Poskytovateľ je podľa požiadaviek objednávateľa povinný poskytnúť
objednávateľovi všetku súčinnosť pri uplatňovaní nárokov tretích osôb, ktoré vzniknú z
dôvodu ohrozenia alebo porušenia práv k dielu vytvorenému poskytovateľom podľa
zmluvy a uhradiť vzniknuté náklady a škodu, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti
s takýmto uplatnením práv a to v plnom rozsahu. Udelenie práv uvedených v tomto
článku zmluvy nie je možné zo strany poskytovateľa vypovedať a na ich udelenie nemá
vplyv ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že
objednávateľ nie je povinný využívať licenciu udelenú touto zmluvou.

Článok VI
Zmluvné sankcie
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Ak poskytovateľ nevykoná služby včas a/alebo v súlade so zmluvou ako aj s platnou
právnou úpravou, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u poskytovateľa nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 Eur za každé jednotlivé porušenie.
V prípade porušenia podmienok fakturácie (poskytovateľ je povinný služby fakturovať
mesačne po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bol predmet zmluvy poskytnutý),
je objednávateľ oprávnený požadovať od poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 100 EUR za každé porušenie.
Za porušenie povinností vyplývajúcich poskytovateľovi z článku V bodu 1 až 3 zmluvy
je objednávateľ oprávnený uplatniť si u poskytovateľa nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 1000 Eur, a to za každé jednotlivé porušenie povinnosti.
Ak objednávateľ neuhradí riadne vystavenú a doručenú faktúru v lehote splatnosti
uvedenej v článku III zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi úroky
z omeškania vo výške ustanovenej príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a nariadenia vlády SR.
Zmluvné pokuty v zmysle tohto článku zmluvy je zmluvná strana povinná zaplatiť druhej
zmluvnej strane na základe doručenej faktúry a v lehote splatnosti v nej uvedenej. Za
nedodržanie tejto lehoty splatnosti môže objednávateľ požadovať od poskytovateľa
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
Úhradou zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody.
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Článok VII
Trvanie a ukončenie zmluvy
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 48 kalendárnych mesiacov odo dňa
účinnosti zmluvy.
Platnosť a účinnosť zmluvy môže byť predčasne ukončená:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou zmluvných strán,
c) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu,
d) odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán.
Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán oprávnenými osobami
zmluvných strán.
Zmluvu je možné vypovedať v priebehu jej trvania písomným prejavom ktorejkoľvek
zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy
poskytovateľom, pričom za podstatné porušenie zmluvy poskytovateľom sa považuje
najmä:
a) ak poskytovateľ poskytuje služby v rozpore s podmienkami dojednanými v zmluve a
nedostatky neodstránil napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v dodatočnej
lehote,
b) ak poskytovateľ neuzavrel s objednávateľom Zmluvu o spracúvaní osobných údajov a
to aj po predchádzajúcom písomnom upozornení objednávateľom a poskytnutí
dodatočnej primeranej lehoty v dĺžke 5 pracovných dní na nápravu,
c) ak bol na poskytovateľa podaný návrh na začatie likvidácie, povolenie
reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku bol zamietnutý, alebo bolo proti poskytovateľovi
začaté trestné stíhanie pre trestný čin podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Obe zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť aj zo zákonných dôvodov v zmysle
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Následky odstúpenia nastávajú dňom preukázateľného doručenia písomného oznámenia
o odstúpení s uvedením dôvodu odstúpenia druhej zmluvnej strane. Pre prípad odstúpenia
od zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vylúčení § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Ukončením platnosti a účinnosti zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o zodpovednosti za
škodu, nárokoch na uplatnenie zmluvných pokút, povinnosť mlčanlivosti, ostatných práv
a povinností založených zmluvou, ktoré majú podľa príslušného zákona alebo zmluvy
trvať i po jej ukončení.

Čl. XI
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
Poskytovateľ sa zaväzuje bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa
nepostúpiť ani nepreviesť na tretie osoby akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce zo
zmluvy, ani zmluvu ako celok.
8

3.

Zmenu podmienok dohodnutých v zmluve po dobu jej platnosti a účinnosti môžu
zmluvné strany výnimočne meniť na základe písomnej dohody vyhotovenej vo forme
datovaného a číslovaného dodatku k zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých 1
rovnopis obdrží poskytovateľ a 4 rovnopisy obdrží objednávateľ.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväzných právnymi predpismi.
6. V prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich zmluvu, sa
zmluvné strany zaväzujú upraviť obsah zmluvy tak, aby bol v súlade s týmito predpismi.
7. V prípade, že niektoré ustanovenia zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani nebude mať za následok
neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynutiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné
strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo
nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah
bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel
a zmysel zmluvy musí byť zachovaný.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory v súvislosti s plnením alebo výkladom
zmluvy budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním s cieľom dohody o sporných
skutočnostiach.
9. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1: Špecifikácia pracovísk ÚDZS.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, že si zmluvu riadne prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
V Bratislave, dňa ..........................

V ...................., dňa ..........................

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

..............................................................
Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.
predsedníčka úradu

........................................................
______________
___________________________
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