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Článok I 
Pôsobnosť Všeobecných zmluvných podmienok 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava; IČO: 
00 603 481 (ďalej len „Objednávateľ“), upravujú v súlade s ustanovením § 273 ods. 1 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný 
zákonník“), vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán vzniknuté na základe písomnej 
Objednávky na dodanie Tovaru, poskytnutie Služieb alebo vykonanie Diela (ďalej len 
„Objednávka“) vystavenej Objednávateľom a akceptovanej Dodávateľom, ktorý pri 
dodaní objednaného Tovaru, poskytnutí Služieb alebo vykonaní Diela koná v rámci svojej 
podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. 

2. Tieto VZP sú zverejnené na webovom sídle Objednávateľa: https://bratislava.sk/mesto-
bratislava/transparentne-mesto/vseobecne-zmluvne-podmienky  

3. Dodávateľ prijíma platnosť týchto VZP doručením riadnej a podpísanej Objednávky 
Objednávateľovi a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti, pričom tieto VZP platia 
pre všetky zmluvné vzťahy medzi Objednávateľom a Dodávateľom, týkajúce sa dodania 
Tovaru, poskytnutia Služieb, alebo vykonania Diela. 

4. Každý, kto je oprávnený konať v mene Dodávateľa potvrdí svojim podpisom na 
Objednávke, že je so znením týchto VZP oboznámený a zároveň vyhlasuje, že tieto VZP 
bez výhrad v platnom znení akceptuje. 

5. Písomným potvrdením Objednávky Dodávateľ súhlasí s tým, že vzájomný záväzkový 
vzťah medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa bude riadiť Obchodným zákonníkom 
v platnom znení a týmito VZP. Ak  objednaniu  Tovaru, Služieb alebo Diela  predchádzalo  
verejné  obstarávanie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len “ZoVO“), vzájomný záväzkový vzťah 
medzi Objednávateľom a Dodávateľom sa bude riadiť aj ZoVO a ustanoveniami 
uvedenými v dokumentácii k verejnému obstarávaniu.  

6. Všetky odchýlky od týchto VZP musia byť písomne dohodnuté v príslušnej Objednávke. 
Ustanovenia Objednávky majú prednosť pred týmito VZP. V prípade rozporu medzi 
ustanoveniami textu Objednávky a ustanoveniami akejkoľvek prílohy Objednávky (ak sú 
jej súčasťou) majú vždy prednosť ustanovenia textu Objednávky. 

Článok II 
Pojmy VZP 

1. Pojmy použité v týchto VZP majú význam uvedený v tomto článku VZP a v Čl. I týchto 
VZP. 

Akceptácia Objednávky – Ide o písomné potvrdenie a prijatie Objednávky vystavenej 
Objednávateľom, pričom Dodávateľ vykoná toto potvrdenie, resp. prijatie Objednávky 
jej podpisom a následným odoslaním takto podpísanej Objednávky Objednávateľovi 
poštou alebo elektronicky. 

Cena  - Ide o zmluvnú  cenu,  ktorú  je  Objednávateľ  povinný  zaplatiť Dodávateľovi za 
riadne a včasne dodané a poskytnuté Tovary, Služby alebo Dielo, ktoré tvoria predmet 
Zmluvy, v prípade ak ide o  Zákazku, ktorá je výsledkom postupu podľa ZoVO, cena musí 
byť v súlade s Víťaznou ponukou. Cena je uvedená buď ako celková cena vrátane dane                            
z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), alebo ako cena  bez  DPH,    v závislosti  použitého  
kritéria vyhodnotenia danej Zákazky.  Výška  ceny je  konečná,  jednostranne  nemenná, 
vrátane všetkých príslušných oprávnených nákladov Dodávateľa týkajúcich sa 
predmetu Zmluvy, jeho primeraného zisku, a prípravy, najmä, nie výlučne, akejkoľvek 
dokumentácie, zabezpečenia príslušných materiálov, technologických zariadení,  
súčiastok,  dielov,  cla,  daní (okrem  DPH),  personálneho  zabezpečenia, dopravy, prác, 
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činností, školení a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré je nutné vynaložiť, ak je to 
nevyhnutné pre riadne a včasné plnenie predmetu Zmluvy.  

Dielo – dielom sa na účely týchto VZP rozumie: 

(i) zhotovenie určitej hmotnej veci, alebo 
(ii) montáž určitej hmotnej veci, alebo 
(iii) údržba, alebo 
(iv) vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci, alebo 
(v) hmotne zachytený výsledok inej činnosti Dodávateľa, ktoré je predmetom Zákazky             

a je charakterizované príslušnou Špecifikáciou/opisom v Zmluve. 

Dodávateľ – Ide o označenie druhej zmluvnej strany Zmluvy, ktorá sa Zmluvou zaväzuje 
Objednávateľovi dodať Tovar, poskytnúť Služby alebo zhotoviť pre Objednávateľa Dielo 
za dohodnutú zmluvnú cenu. 

Faktúra – Ide o riadny daňový doklad, ktorý je Dodávateľ oprávnený vystaviť po riadnom 
a včasnom dodaní Plnenia podľa Zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 
a všetky iné náležitosti podľa týchto VZP a/alebo Zmluvy. Súčasťou Faktúry musí byť aj 
podpísaný exemplár Objednávky a Preberací protokol, ktorý slúži a má povahu  
dodacieho listu. 

Objednávateľ - Ide o označenie druhej Zmluvnej strany Zmluvy, ktorá sa Zmluvou 
zaväzuje od Dodávateľa prevziať riadne a včas dodaný Tovar, poskytnuté Služby alebo 
zhotovené Dielo a zaplatiť za ne dohodnutú Cenu. Na účely týchto VZP je 
Objednávateľom vždy Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

Objednávka – Ide o jednorazový typ Zmluvy, v ktorom sú Tovary a/alebo Služby, ktoré 
Objednávateľ požaduje dodať a/alebo poskytnúť zo strany Dodávateľa, prípadne Dielo, 
o ktorého zhotovenie má Objednávateľ záujem, riadne definované a špecifikované, 
s určením požadovaného termínu dodania Plnenia. Za Objednávku sa považuje aj 
výsledok zadávania Zákazky. Samotná Objednávka môže odkazovať na 
Špecifikáciu/opis, ako na samostatnú prílohu Objednávky, ktorá bližšie definuje Tovary, 
Služby alebo Dielo. Objednávka v zmysle týchto VZP zakladá zmluvný vzťah medzi 
Objednávateľom a Dodávateľom po riadnej Akceptácii Objednávky zo strany 
Dodávateľa, tzn. Objednávka je pre obe Zmluvné strany záväzná až po Akceptácii 
Objednávky zo strany Dodávateľa. 

Plnenie – Ide o všeobecné označenie pre Tovar, Službu alebo Dielo, ktoré tvoria súčasť  
predmetu  Zmluvy. Plnenie je bližšie definované a určené Špecifikáciou/opisom, alebo je 
bližšie určené v samotnej textácii Zmluvy.  

Preberací protokol – Ide o protokol, ktorým sa  v  súlade  so  Zmluvou preukazuje  
dodanie,  vykonanie  alebo  poskytnutie  Plnenia  alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré sú 
predmetom fakturácie v zmysle vystavenej Faktúry zo strany Dodávateľa. Preberací 
protokol vyžaduje písomnú formu a podpisy všetkých Zmluvných strán. 

Služba – Ide o službu,  ktorá  je  predmetom  Zmluvy  a  je  charakterizovaná 
Špecifikáciou/opisom tejto Služby. 

Špecifikácia/opis  -  Ide o súbor  vlastností  Tovaru,  Služby  alebo  Diela  tvoriacich 
predmet Zmluvy, definovaných v Zmluvnej špecifikácii. 

Tovar – Ide o hnuteľnú vec alebo viac hnuteľných vecí, ako aj iné majetkové hodnoty, 
ktoré príslušné právne predpisy považujú za Tovar alebo ich na roveň Tovaru  stavajú,  
ktoré  sú  predmetom  Zmluvy, a môžu byť charakterizované Špecifikáciou/opisom podľa 
Zmluvy. Za Tovar sa považuje aj softvér, pred začatím plnenia Zmluvy bežne voľne 
dostupný a ponúkaný na trhu komukoľvek za štandardných licenčných podmienok 
zásadne jednostranne stanovených nositeľom príslušných autorských majetkových, 



 

alebo distribučných práv, ktoré sú k takému softvéru priložené alebo sprístupnené, a 
akceptovanie ktorých  zo  strany  koncového  používateľa  takéhoto  softvéru  vo 
výslovnej,  faktickej  alebo  konkludentnej  podobe  je  podmienkou jeho užívania (ďalej 
len „Krabicový softvér“).  

Víťazná ponuka – Ide o ponuku, ktorá bola v súlade s kritériami na vyhodnotenie ponúk 
vyhodnotená ako víťazná.  

Zákazka – Ide o konkrétny prípad obstarávania Tovarov, Služieb alebo Diela na dodávku 
Tovarov, Služieb alebo Diela jedným z postupov podľa ZoVO.  

Objednávka financovaná z fondov EÚ - Objednávka,  z ktorej  vyplýva,  že Plnenie  je  
financované  zo  zdrojov  európskych  štrukturálnych a investičných fondov EÚ alebo 
obdobných finančných nástrojov (napr. Švajčiarsky finančný mechanizmus a Finančný 
mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus). 

Zmluva – Ide o písomnú Objednávku na dodanie Tovaru, poskytnutie Služieb alebo 
vykonanie Diela vystavená Objednávateľom a akceptovaná Dodávateľom spôsobom 
podľa týchto VZP. 

Zmluvná strana/Zmluvné strany – Ide o jednotnú spoločnú definíciu pre Objednávateľa                
a Dodávateľa, resp. Dodávateľov v príslušnom gramatickom význame, v rámci Plnenia 
podľa Zmluvy.  

Zmluvná špecifikácia – Ide o súbor špecifických požiadaviek  Objednávateľa  týkajúcich  
sa dodávky Tovaru, poskytnutia Služby alebo vykonania Diela, ktoré sú predmetom 
Zmluvy, a ktoré sú uvedené v Zmluve. Súčasťou Zmluvnej  špecifikácie  sú  tiež  
špecifické  požiadavky  týkajúce  sa dodávky  Tovaru,  poskytnutia Služby alebo  
zhotovenia  Diela, obsiahnuté v Špecifikácii/opise, ak ich tieto VZP nevylučujú. 

Článok III 
 Predmet Zmluvy 

1. Zmluvou sa za podmienok uvedených v týchto VZP: 

a) Dodávateľ zaväzuje dodať Objednávateľovi Tovar podľa Špecifikácie/opisu a to                            
v dohodnutom množstve, čase a mieste a podľa ostatných Zmluvných špecifikácií                         
a (s výnimkou Krabicového softvéru) previesť na Objednávateľa vlastnícke právo                          
k predmetnému Tovaru, ak je Plnením Tovar,  

b) Dodávateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Služby podľa Špecifikácie/opisu                           
v dohodnutom množstve, čase a v súlade s ostatnými Zmluvnými špecifikáciami, ak 
je Plnením Služba,  

c) Dodávateľ zaväzuje v dohodnutej dobe, mieste a podľa ostatných podmienok podľa 
Zmluvnej špecifikácie vykonať Dielo podľa Špecifikácie/opisu pre Objednávateľa, ak 
je Plnením Dielo,  

d) Objednávateľ zaväzuje riadne a včas dodané Plnenia tu dohodnutým spôsobom 
prevziať a zaplatiť za ne Dodávateľovi dohodnutú Cenu. Pokiaľ je Cena v Zmluve 
uvedená bez DPH, Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi zaplatiť popri Cene aj DPH 
účtovanú Dodávateľom v súlade s príslušnými platnými a účinnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.  

 
 
 
 
 
  
 



 

 
Článok IV 

Plnenie 

1. Dodávateľ je povinný:  

1.1. dodať, poskytnúť, alebo vykonať Plnenie v súlade so všetkými  
Špecifikáciami/opismi  a  inými  podmienkami uvedenými v Zmluve, v dohodnutej 
akosti a množstve riadne a včas;  

1.2. dodať, poskytnúť, alebo vykonať  Plnenie, ktoré spĺňa okrem Špecifikácií/opisov tiež 
všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a platných technických noriem 
záväzných pre takéto Plnenie a týkajúcich sa jeho uvádzania na trh;  

1.3. spĺňať všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, mať predpísané 
povolenia, skúšky  a  spĺňať  akékoľvek  iné  predpoklady  stanovené  príslušnými  
právnymi  predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie 
Plnenia a realizovať Plnenie len prostredníctvom osôb spĺňajúcich všetky predmetné 
požiadavky pre poskytovanie Plnenia;  

1.4. pri dodávke, poskytovaní, alebo vykonávaní Plnenia dodržiavať bezpečnostné, 
technické a iné prevádzkové predpisy a smernice Objednávateľa, prípadne iné 
vnútorné predpisy, s ktorými Objednávateľ Dodávateľa riadne a včas preukázateľne 
oboznámil;  

1.5. dodržiavať a zabezpečiť dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych 
predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej len „Pracovnoprávne 
predpisy“), a to predovšetkým zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov počas celej doby platnosti Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje najmä 
zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho 
zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch; 

1.6. Plnenie pred dodaním podrobiť všetkým povinným technickým, funkčným či iným 
skúškam a/alebo certifikácii, ak je vyžadovaná v súlade so Špecifikáciou alebo 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo príslušnými 
technickými normami;  

1.7. písomne oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (slovom 
piatich) pracovných dní, všetky zmeny týkajúce sa najmä jeho identifikačných                            
a kontaktných údajov uvedených v Zmluve, predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, 
alebo začatia konania podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii                   
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  

1.8. včas  oznámiť  Objednávateľovi  všetky  prekážky  a  skutočnosti,  ktoré  by  mohli  
spôsobiť omeškanie Dodávateľa s riadnym a včasným poskytnutím Plnenia, 
nemožnosť dodatočného poskytnutia Plnenia, alebo by odôvodňovali posun 
záväzného termínu pre poskytnutie Plnenia;   

1.9. Tovar  náležite  zabaliť  spôsobom  podľa  Špecifikácie/opisu,  inak  obvyklým  
spôsobom  tak,  aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu a aby bola 
zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia Tovaru Objednávateľom v 
dohodnutom mieste dodania Tovaru. 

2. Objednávateľ je povinný  

2.1. poskytnúť  Dodávateľovi  za účelom riadneho  dodania, poskytnutia alebo vykonania 
Plnenia v potrebnej dobe objektívne nevyhnutnú súčinnosť. Súčinnosťou 
Objednávateľa sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností Dodávateľa  



 

vyplývajúcich z týchto VZP, Zmluvy  či  príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov;  

2.2. včas a preukázateľne informovať Dodávateľa o všetkých bezpečnostných, 
technických a iných prevádzkových predpisoch a smerniciach Objednávateľa, ktoré 
Objednávateľ požaduje od Dodávateľa dodržať.  

3. Špecificky pre Dielo a Službu platí, že:  

3.1. Dodávateľ  je  povinný  vykonať  Dielo  a/alebo poskytnúť Službu s náležitou  
odbornou  starostlivosťou,  v súlade  so Špecifikáciou/opisom podľa Zmluvy a 
ostatnou Zmluvou špecifikáciou, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v 
dohodnutom čase  a mieste Plnenia, a v súlade s pokynmi Objednávateľa;  

3.2. pri poskytovaní Služieb poradenských, konzultačných, sprostredkovateľských, 
ekonomických, právnych,  účtovných,  profesionálnych  a  iných  podobných  
službách  mandátnej  povahy  je Dodávateľ povinný chrániť oprávnené záujmy 
Objednávateľa, ktoré sú mu známe, alebo ktoré s vynaložením náležitej odbornej 
starostlivosti Dodávateľ má poznať; 

3.3. Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať výkon Diela, a/alebo Služby a 
plnenie povinností Dodávateľa v zmysle Zmluvy. V prípade ak Dodávateľ o to 
Objednávateľa požiada, Objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu  
písomne a doručiť ho Dodávateľovi. Pokyny Objednávateľa v zmysle tohto bodu VZP 
a vyhotovené  v súlade s týmto bodom VZP sú pre Dodávateľa záväzné;  

3.4. Dodávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť Objednávateľa 
na prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov a/alebo vecí prevzatých Dodávateľom 
od Objednávateľa na účely výkonu Diela a/alebo Služby, ak takú nevhodnosť 
Dodávateľ zistil, alebo mohol Dodávateľ zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti 
potrebnej na realizáciu Diela a/alebo výkon Služby. Dodávateľ, ktorý poruší svoju 
povinnosť  v  zmysle  tohto  bodu  VZP,  zodpovedá  za  vady  Diela  spôsobené  
použitím nevhodných vecí Objednávateľa alebo nevhodných pokynov 
Objednávateľa; pre Služby sa dané ustanovenie použije primerane; 

3.5. ak Dodávateľ včas upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynu, 
Dodávateľa taký  pokyn  zaväzuje  len  ak  Objednávateľ  bez  zbytočného  odkladu  
písomne  oznámil Dodávateľovi, že na takom pokyne napriek upozorneniu na jeho 
nevhodnosť Objednávateľ trvá. Dodávateľ  však  nenesie  zodpovednosť  za  
prípadné  vady  Diela a/alebo Služby, a  iné  negatívne  následky spojené s 
dodržaním takého pokynu, na ktoré Objednávateľa vyslovene upozornil. 
Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije na veci, prevzaté Dodávateľom od 
Objednávateľa za účelom realizácie Diela a/alebo Služby, na nevhodnosť ktorých 
Dodávateľ Objednávateľa upozornil v súlade s týmto bodom VZP;  

3.6. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie Diela a/alebo 
Služby, a Dodávateľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť. Ak 
Objednávateľ zistí, že Dodávateľ vykonáva Dielo a/alebo Službu v rozpore s 
povinnosťami podľa týchto VZP a/alebo Zmluvy, je oprávnený dožadovať sa toho, 
aby Dodávateľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady 
a v primeranej lehote určenej Objednávateľom.  

4. Špecificky pre Službu v oblasti informačných technológií 

4.1. V prípade, ak predmetom Zmluvy je poskytovanie Služby v oblasti informačných 
technológií, ktorá môže mať vplyv na informačnú a/alebo kybernetickú bezpečnosť 
Objednávateľa, Dodávateľ je povinný sa vo vzťahu k Objednávateľovi riadiť 
zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 
ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra 



 

bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení 
a zároveň akceptáciou Objednávky vyjadruje súhlas s relevantnými 
bezpečnostnými politikami Objednávateľa a zaväzuje sa nimi riadiť, ak bol s nimi 
preukázateľne oboznámený. Poskytnutie týchto dokumentov Dodávateľovi 
zabezpečuje Objednávateľ. 

4.2. Dodávateľ sa zaväzuje najmä: 

a. dodržiavať bezpečnostné opatrenia minimálne v oblasti: 
i)  riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, 
ii)  bezpečnosti prevádzky informačných systémov sietí; 
iii)  ochrany pred škodlivým kódom, 
iv)  akvizície, vývoja a údržby informačných systémov   a sietí 
v)  zaznamenávania udalostí a monitorovania. 

b. všade, kde je to možné, využívať na prenos citlivých dát zabezpečený protokol; 

c. bezodkladne informovať Objednávateľa v prípade výskytu kybernetického 
bezpečnostného incidentu alebo bezpečnostnej udalosti na strane Dodávateľa 
a o všetkých skutočnostiach majúcich vplyv na zabezpečenie kybernetickej 
bezpečnosti; 

d. riešiť kybernetický bezpečnostný incident, ktorý by mohol mať vplyv na 
dostupnosť poskytovanej služby alebo na integritu a dôvernosť spracúvaných 
informácií a údajov; 

e. poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi pri riešení kybernetického 
bezpečnostného incidentu na strane Objednávateľa súvisiaceho s predmetom 
poskytovanej Služby; 

f. poskytnúť Objednávateľovi možnosť vykonať kontrolu dodržiavania 
bezpečnostných opatrení maximálne dvakrát ročne. 

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje najmä: 

a. informovať Dodávateľa o kybernetických bezpečnostných incidentoch 
a bezpečnostných udalostiach súvisiacich s predmetom poskytovanej Služby; 

b. písomne oboznámiť Dodávateľa o zámere vykonať kontrolu dodržiavania 
bezpečnostných opatrení minimálne 7 kalendárnych dní vopred. 

Článok V 
Preberanie Plnenia 

1. Pre všetky Plnenia platí:   

Ak je Dodávateľ v omeškaní s včasným dodaním alebo poskytnutím Plnenia, a také 
omeškanie predstavuje podstatné porušenie Zmluvy Dodávateľom, je Objednávateľ 
oprávnený omeškané Plnenie odoprieť a neprevziať, ak to bez zbytočného odkladu oznámi 
Dodávateľovi. V takom prípade je tiež Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.  

2. Špecifické ustanovenia týkajúce sa Tovaru 

Dodávateľ je špecificky vo vzťahu k Tovaru povinný: 

2.1. ak ako miesto dodania Tovaru bolo v rámci Zmluvnej špecifikácie dohodnuté iné 
miesto ako je adresa sídla Dodávateľa či iných jeho prevádzkových priestorov, 
zabezpečiť na vlastné náklady a nebezpečenstvo adekvátnu dopravu Tovaru až na 
dohodnuté miesto dodania Tovaru;  

2.2. vopred, minimálne 2 (slovom dva) pracovné dni ak nie je Zmluvnými stranami 
dohodnuté inak, písomne vyzvať Objednávateľa prevziať Tovar v dohodnutom 



 

mieste dodania Tovaru v čase, kedy bude Tovar k dispozícii na prevzatie 
Objednávateľom;  

2.3. odovzdať Tovar v mieste dodania len poverenej osobe Objednávateľa, ak takú 
Objednávateľ určil a Dodávateľovi preukázateľne oznámil;  

2.4. umožniť Objednávateľovi, alebo poverenej osobe Objednávateľa, ak takú 
Objednávateľ určil a Dodávateľovi preukázateľne oznámil, vykonať obhliadku 
Tovaru pred jeho prevzatím;  

2.5. dodať Objednávateľovi spolu s Tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa 
Tovaru, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do 
prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z povahy Tovaru či 
dohodnutej Špecifikácie/opisu;  

2.6. vykonať v súlade so Špecifikáciami/opismi a Zmluvnou špecifikáciou tiež montáž, 
inštaláciu, nastavenie či oživenie Tovaru, a to v prípade, ak takéto Plnenie vyslovene 
tvorí súčasť predmetu Zmluvy, alebo ak to bez akýchkoľvek pochybností vyplýva                       
z povahy Tovaru; v takom prípade sa  odovzdanie  a  prevzatie  Tovaru  spravuje  
ustanoveniami  týchto  VZP  týkajúcimi  sa odovzdania a prevzatia Diela a činnosti 
Dodávateľa spojené s montážou, inštaláciou, nastavením či oživením Tovaru, sa 
primerane spravujú ustanoveniami týchto VZP o Diele;  

2.7. priložiť  alebo  sprístupniť  k  Tovaru,  ktorý  je  Krabicovým  softvérom,  štandardné  
licenčné podmienky koncového používateľa určené výrobcom Krabicového 
softvéru, s ktorými je taký Krabicový softvér bežne predávaný a distribuovaný na 
trhu  a dodržiavať ich.  

Objednávateľ špecificky vo vzťahu k Tovaru: 

2.8. má pred prevzatím Tovaru právo vykonať obhliadku Tovaru a skontrolovať doklady 
dodávané spolu s Tovarom;  

2.9. je povinný v dohodnutom mieste dodania Tovaru prevziať riadne a včas ponúknutý 
Tovar, ak je bez akýchkoľvek vád;  

2.10. má právo, nie však povinnosť, prevziať Tovar aj s vadami, ktoré nebránia riadnemu 
užívaniu Tovaru na účel určený alebo vyplývajúci zo Zmluvy, inak na obvyklý účel. 
Ak sa Objednávateľ rozhodne Tovar s takýmito vadami prevziať, uvedie vady 
Tovaru, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Tovaru v Preberacom protokole spolu s 
primeranou lehotou pre odstránenie takýchto vád dohodnutou s Dodávateľom, inak 
15 (slovom pätnásť) kalendárnych dní;  

2.11. preberá Tovar podpisom písomného Preberacieho protokolu, v ktorom sa uvedie 
položkový súpis Tovaru,  jeho  množstvo,  dátum  prevzatia,  meno  a  podpis  osoby  
preberajúcej  Tovar  za Objednávateľa a iné skutočnosti v zmysle týchto VZP. Tovar 
sa považuje za dodaný a prevzatý Objednávateľom až podpisom príslušného 
Preberacieho protokolu, ktorý má povahu dodacieho listu a môže byť pomenovaný 
aj ako dodací list;  

2.12. poznamená v Preberacom protokole skutočnosť, že predmetom prevzatia 
Objednávateľom je len časť Tovaru, ak Objednávateľ preberá v súlade so Zmluvou 
alebo týmito VZP len časť Tovaru. Povinnosť Dodávateľa dodať a odovzdať 
Objednávateľovi všetok Tovar v zmysle Zmluvy je v takom prípade splnená až 
prevzatím poslednej časti Tovaru Objednávateľom.  

2.13. ktorý  je  Krabicovým  softvérom,  je  povinný  pred  začatím  jeho  používania  
akceptovať štandardné  licenčné  podmienky  koncového  používateľa,  určené  
výrobcom  Krabicového softvéru a priložené alebo sprístupnené ku Krabicovému 
softvéru, s ktorými bol Krabicový softvér dodaný, spôsobom ustanoveným v 
takýchto štandardných licenčných podmienkach, a po ich akceptácii ich dodržiavať.  



 

 

 

 

3. Špecifické ustanovenia týkajúce sa Diela  

3.1. ustanovenia  bodov 2.1. až 2.13. tohto článku VZP sa na Plnenie, ktorým je Dielo, 
vzťahujú primerane, avšak s týmito odchýlkami:  

3.1.1. Dielo po jeho ukončení podlieha namiesto obhliadky preberaciemu konaniu,                    
v mieste realizácie Diela  v  termíne  vzájomne  vopred  dohodnutom  medzi  
Objednávateľom a Dodávateľom.  Ak  sa  Zmluvné  strany  nedohodnú  na  
čase  konania  preberacieho konania inak, uskutoční sa preberacie konanie v 
posledný deň lehoty pre vykonanie Diela;   

3.1.2. účelom preberacieho konania je v rámci preberacieho konania preveriť 
dohodnutým spôsobom, inak spôsobom obvyklým a primeraným povahe 
Diela, či Dielo svojimi vlastnosťami  zodpovedá  Špecifikácii/opisu  a  ostatným  
požiadavkám  v  zmysle  Zmluvy a týchto VZP;  

3.1.3. Dielo sa považuje za zhotovené, odovzdané a Objednávateľom prevzaté 
momentom podpísania  Preberacieho  protokolu  ohľadom  Diela  
Objednávateľom,  alebo Objednávateľom  poverenou  osobou  vopred  
oznámenou  Dodávateľovi,  na  základe úspešného výsledku preberacieho 
konania, v ktorom Objednávateľ (Objednávateľom poverená  osoba  za  
Objednávateľa)  potvrdí  vykonanie  a  prevzatie  Diela  bez akýchkoľvek vád 
alebo s výhradou odstránenia vád nebrániacich riadnemu užívaniu Diela.  

3.1.4. Preberací protokol spisuje Objednávateľ. Preberací protokol obsahuje aj súpis 
zistených vád a drobných nedorobkov, termíny na ich odstránenie, príp. 
záznam o nevyhnutných dodatočne požadovaných prácach a prehlásenie 
Objednávateľa, že Dielo preberá. Dielo môže byť Dodávateľom odovzdané a 
Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Preberacom protokole budú 
uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia 
plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného Diela a jeho prípadnej 
kolaudácii. V prípade, ak vady Diela bránia v jeho riadnom užívaní 
Objednávateľom, nie je Objednávateľ povinný Dielo prevziať. Ak Objednávateľ 
odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí prevzatia Diela a 
uviesť v ňom svoje dôvody. Dielo sa nepovažuje v takom prípade za 
odovzdané. Po odstránení nedostatkov, pre ktoré Objednávateľ odmietol 
prevziať Dielo, sa opakuje konanie o odovzdaní a prevzatí v potrebnom 
rozsahu, o čom sa vyhotoví Preberací protokol podľa vyššie uvedeného 
znenia.  

3.1.5. súčasťou Preberacieho protokolu Diela je i potvrdenie, že boli vykonané 
všetky predpísané skúšky a revízie, ak sú potrebné. Dodávateľ je povinný 
pripraviť a doložiť pri odovzdávajúcom konaní všetky nevyhnutné doklady                                          
o uskutočnených skúškach, revíziách a materiáloch, ak to ich povaha 
vyžaduje. Dodávateľ je tiež povinný odovzdať dokumentáciu skutočného 
realizovania Diela so zapísanými a zakreslenými všetkými zmenami 
vzniknutými počas jeho realizácie, ak táto skutočnosť nastala.  

4. Špecifické ustanovenia týkajúce sa Služby  

4.1. ak súčasťou alebo výsledkom poskytovania Služieb, alebo v súvislosti s poskytnutím 
Služieb Dodávateľ  pre  Objednávateľa  vytvorí  a  predloží  hmotnú  vec,  dokument  
alebo  tovar, Objednávateľ momentom poskytnutia Služby v súlade s ustanovením 
bodu 4.2 týchto VZP nadobúda vlastnícke právo k takejto hmotnej veci, dokumentu 



 

alebo Tovaru a na takéto súčasti Plnenia sa primerane budú vzťahovať ustanovenia 
týchto VZP o zodpovednosti za vady a záruky vzťahujúcich sa na Tovar;  

4.2. ak  nie  je  v Zmluve  dohodnuté  inak,  Služby  sa  považujú  za  poskytnuté  
Dodávateľom a akceptované Objednávateľom až momentom, kedy Objednávateľ 
potvrdí ich poskytnutie podpisom  písomného Preberacieho protokolu  týkajúceho 
sa poskytnutia  Služieb,  v  ktorom  bude  uvedený  rozpis poskytnutých Služieb                                 
s uvedením dátumu poskytnutia Služby a množstva (jednotky). Preberací protokol                        
o  poskytnutí  Objednaných  Služieb  potvrdený  podpisom  Objednávateľa  je  
podkladom  pre fakturáciu Ceny Služieb. Ustanovenia bodov 2.9. až 2.13., týchto 
VZP sa pre Služby použijú primerane. 

Článok VI 
Miesto Plnenia 

1. Miestom Plnenia podľa Zmluvy je každé miesto, kde má byť príslušný Tovar dodaný 
Objednávateľovi, kde má byť Dielo odovzdané Objednávateľovi, alebo kde majú byť 
Objednávateľovi poskytnuté Služby. Ak nie je také miesto pre poskytnutie, odovzdanie  
či dodanie Plnenia určené v príslušnej Špecifikácii/opise alebo Zmluvnej špecifikácii 
inak, miestom plnenia je sídlo Objednávateľa, uvedené v Zmluve. 

2. Ak je miesto Plnenia podľa Zmluvy špecifikované v Zmluve všeobecne (napr. len na 
úrovni obce a pod.), Objednávateľ je oprávnený v medziach a rámci takéhoto 
vymedzenia určiť včasným písomným oznámením po uzavretí Zmluvy konkrétne 
miesto, kde má byť príslušné Plnenie dodané alebo poskytnuté alebo odovzdané. Do 
doby, než Objednávateľ takto všeobecne určené miesto Plnenia nespresní, Dodávateľ 
nie je povinný začať s poskytovaním príslušného Plnenia.  

Článok VII 
Čas Plnenia 

1. Dodávateľ je povinný dodať, odovzdať alebo poskytnúť Plnenie Objednávateľovi v čase 
dohodnutom pre príslušné Plnenie uvedenom v Zmluve. Ak súčasťou Zmluvnej 
špecifikácie je dohoda o poskytnutí Plnenia vo viacerých ucelených častiach, Dodávateľ 
je povinný dodať a odovzdať Plnenie Objednávateľovi v takýchto ucelených častiach v 
čase pre ne stanovenom. Pre vylúčenie pochybností platí, že na dohodu o poskytnutí 
Plnenia vo viacerých ucelených častiach obsiahnutého v Zmluve sa prihliada len vtedy, 
ak Zmluva (i) tieto ucelené časti, alebo spôsob ich určenia vymedzuje, (ii) špecifikuje čas 
poskytnutia takýchto ucelených častí, alebo spôsob ich určenia a (iii) umožňuje 
jednoznačné a nepochybné stanovenie časti celkovej zmluvnej Ceny pripadajúcej na 
jednotlivé ucelené časti Plnenia.  

2. Ak to Zmluva vyslovene nezakazuje, a súčasne z povahy Plnenia nepochybne 
nevyplýva, že Objednávateľ nemôže mať záujem o takéto Plnenie pred zmluvne 
dohodnutou dobou Plnenia a súčasne za predpokladu, že s tým pre Objednávateľa 
nebudú spojené neprimerané ťažkosti, je Dodávateľ oprávnený poskytnúť Plnenie aj 
pred uplynutím dohodnutej doby Plnenia podľa Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený 
takéto Plnenie za splnenia ostatných podmienok v zmysle týchto VZP prijať a prevziať.  

3. Ak z povahy Plnenia alebo Zmluvy nevyplýva inak, alebo ak sa Zmluvné strany po 
uzavretí Zmluvy vyslovene nedohodnú inak, platí, že Dodávateľ je povinný poskytnúť 
Plnenie jednorazovo a Objednávateľ je oprávnený odoprieť prevziať Plnenie, ktoré nie je 
úplné. Pokiaľ bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia vo viacerých ucelených častiach, platí, 
že Dodávateľ je povinný poskytnúť Plnenie po takýchto ucelených častiach 
a Objednávateľ je oprávnený odoprieť prevziať iba takú časť Plnenia, ktorá je v rozpore 
s dohodou a nepredstavuje túto ucelenú časť Plnenia.  



 

4. Ak je čas Plnenia podľa Zmluvy špecifikovaný v Zmluve určitým časovým rozpätím,  
všeobecne či rámcovo, je Objednávateľ oprávnený v medziach a v rámci takéhoto 
všeobecného vymedzenia určiť včasným písomným oznámením pred požadovaným 
začatím plnenia Zmluvy konkrétny čas, kedy má byť príslušné Plnenie, alebo ucelená 
časť Plnenia, v prípade ak bolo dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených častiach 
Dodávateľom poskytnuté. Do doby, než Objednávateľ takto všeobecne určený čas 
Plnenia nespresní, Dodávateľ nie je povinný začať s poskytovaním príslušného Plnenia 
či jeho ucelenej časti, pokiaľ sa však Zmluvné strany nedohodnú inak.  

5. Ak predmetom Zmluvy je poskytnutie viacerých Plnení alebo ich kombinácie, považuje 
sa Plnenie podľa Zmluvy ako celok za dodané, odovzdané a poskytnuté až dodaním, 
odovzdaním a poskytnutím posledného z Plnení podľa Zmluvy. Ak súčasťou Zmluvnej 
špecifikácie je dohoda o poskytnutí Plnenia vo viacerých ucelených častiach, vzťahujú 
sa na poskytnutie, dodanie alebo odovzdanie každej ucelenej časti Plnenia primerane 
ustanovenia tohto Čl. VII VZP.  

6. Dodávateľ je oprávnený nárokovať si predĺženie lehoty príslušného Plnenia počas trvania 
Zmluvy v takom rozsahu, v akom je dodanie, poskytnutie či odovzdanie daného Plnenia 
zapríčinené omeškaním Objednávateľa alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť                      
v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. Po dobu omeškania Dodávateľa s poskytnutím 
príslušného Plnenia z dôvodov podľa predošlej vety Dodávateľ nie je v omeškaní s 
plnením svojej povinnosti poskytnúť príslušné Plnenie.  

Článok VIII 
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

1. Dodávateľ nesie nebezpečenstvo škody na Tovare a je vlastníkom Tovaru až do 
momentu prevzatia Tovaru Objednávateľom v súlade s Čl. V, odsekom 2. bodom 2.11. 
týchto VZP. Prevzatím Tovaru Objednávateľom podľa predošlej vety prechádza 
vlastnícke právo k prevzatému Tovaru (s výnimkou Tovaru, ktorý je Krabicovým 
softvérom) a nebezpečenstvo škody na prevzatom Tovare na Objednávateľa. 

2. Dodávateľ nesie nebezpečenstvo škody na Diele až do momentu jeho prevzatia 
Objednávateľom v súlade s Čl. V, odsekom 3. bodom 3.1.3. týchto VZP. Prevzatím Diela 
Objednávateľom podľa predošlej vety prechádza nebezpečenstvo škody na prevzatom 
Diele na Objednávateľa. Ak bol Dodávateľ vlastníkom Diela pred jeho prevzatím 
Objednávateľom, prechádza prevzatím Diela vlastnícke právo k Dielu na Objednávateľa. 

Článok IX 
Cena a platobné podmienky 

1. Za riadne a včasné splnenie záväzkov Dodávateľa dodať, odovzdať a poskytnúť celé 
Plnenie podľa Zmluvy, Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi Cenu. Pokiaľ  bolo  dohodnuté  
poskytnutie  Plnenia  vo  viacerých príslušných častiach, platí, že za riadne a včasné 
poskytnutie príslušnej časti Plnenia podľa Zmluvy, Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi 
takú časť celkovej Ceny, ktorá pripadá na príslušnú časť Plnenia. 

2.   Pokiaľ je Cena v Zmluve uvedená bez DPH, k príslušnej Cene alebo jej časti bude 
Dodávateľ, ktorý je osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, účtovať aj daň z 
pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju 
uhradiť spolu s Cenou. Pre vylúčenie pochybností  platí,  že,  pokiaľ  Dodávateľ  v  
momente  uzavretia  Zmluvy  nebol  osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, 
nie je oprávnený k príslušnej Cene navyše účtovať DPH a Cena je v takom prípade 
považovaná za Cenu konečnú vrátane DPH. 

3. Zmluvná Cena je stanovená dohodou Zmluvných strán ako cena pevná a konečná. Výška 
Ceny je určená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 



 

a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

4. Ak je Zmluva výsledkom postupov podľa ZoVO, Cenu je možné meniť len na základe 
niektorého zo zákonných dôvodov uvedených v § 18 ZoVO, a to len po vzájomnej 
dohode Zmluvných strán a vždy len formou písomného dodatku k Zmluve alebo zmenou 
pôvodnej Objednávky, príp. vystavením novej Objednávky. 

5. Zálohy a preddavky na účely úhrady Ceny alebo jej časti sa neposkytujú, ak to nie je 
vyslovene uvedené v Zmluve.  

6. Nárok Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním, 
odovzdaním a poskytnutím dohodnutého Plnenia, alebo jeho príslušnej časti v súlade 
s Čl. VII týchto VZP, ak sa Zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

7. Podkladom pre úhradu Ceny je Faktúra vystavená Dodávateľom po vzniku nároku 
Dodávateľa na zaplatenie Ceny alebo jej časti podľa bodu 6 tohto článku VZP a doručená 
Objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako i ďalšie povinné údaje:  

- odvolávku na číslo Zmluvy, príp. dodatku k nej,  
- špecifikované Plnenia v zmysle Zmluvy vrátane jednotkovej ceny bez DPH                            

a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke Plnenia a príslušnú 
sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku Plnenia,  

- celkovú Cenu Plnenia k úhrade bez DPH, 
- celkovú Cenu Plnenia k úhrade s DPH,  
- dátum splatnosti Faktúry, 
- bankové spojenie Dodávateľa.  

8. Povinnou prílohou Faktúry Dodávateľa je každý Preberací protokol  týkajúci sa 
poskytnutia Služby, Preberací protokol ohľadom Diela, Tovaru a/alebo dodací list 
ohľadom Tovaru, ktoré  v  súlade  so  Zmluvu  a týmito  VZP preukazujú dodanie, 
odovzdanie alebo poskytnutie Plnenia alebo ucelenej časti Plnenia, ktoré je predmetom 
fakturácie. Prílohou Faktúry je aj jeden exemplár podpísanej Objednávky. 

9. Ak tieto VZP neustanovujú inak, alebo sa Zmluvné strany výslovne nedohodli inak, 
Faktúra je splatná v lehote 30 (slovom tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia Objednávateľovi, na adresu sídla Objednávateľa, ak nie je Zmluvnými stranami 
dohodnuté inak. 

10. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť Faktúry či jej 
povinných príloh najneskôr do 15 (slovom pätnástich) kalendárnych dní odo dňa 
doručenia predmetnej Faktúry Objednávateľovi, vrátením Faktúry s uvedením 
konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej Faktúre. Ak 
Objednávateľ vráti Faktúru Dodávateľovi v súlade s vyššie uvedeným,  lehota splatnosti 
Faktúry prestáva plynúť. Doručením opravenej Faktúry Dodávateľa začína plynúť nová 
lehota splatnosti Faktúry.  

11. Objednávateľ  si  splní  svoj  záväzok  zaplatiť  Cenu  alebo  jej  časť  bankovým  prevodom 
v prospech účtu Dodávateľa, ktorý je uvedený v Zmluve. Cena sa považuje za uhradenú 
dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu Objednávateľa v prospech 
Dodávateľa. 

12. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený si započítať svoju 
pohľadávku voči Dodávateľovi po lehote splatnosti aj bez súhlasu Dodávateľa oproti 
akejkoľvek splatnej pohľadávke Dodávateľa voči Objednávateľovi. O započítaní 
pohľadávky Objednávateľ písomne informuje Dodávateľa, v lehote najneskôr 15 (slovom 
pätnástich) kalendárnych dní po započítaní. 



 

Článok X 
Subdodávatelia 

1. Dodávateľ  je povinný vykonať Plnenie vlastnými kapacitami. Dodávateľ však môže 
poveriť vykonaním časti Plnenia aj iný právny subjekt, t. j. svojich subdodávateľov. 
Subdodávateľ musí spĺňať všetky zákonné požiadavky a to aj vo vzťahu k ZoVO. 

2. Dodávateľ zodpovedá za riadne vykonanie Plnenia počas celého trvania Zmluvy, a to 
bez ohľadu na to, či Dodávateľ sám vykonal Plnenie, alebo využil na vykonanie Plnenia 
či jeho časti subdodávateľov. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči 
subdodávateľom Dodávateľa. 

3. V prípade, ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy zistí potrebu využitia subdodávateľa, je 
povinný písomne Objednávateľa požiadať o schválenie využitia daného subdodávateľa. 
Dodávateľ je v písomnej žiadosti o schválenie subdodávateľa povinný uviesť 
o subdodávateľovi všetky údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZoVO, ako aj 
podiel Plnenia, ktorý má Dodávateľ v úmysle zadať subdodávateľovi. Dodávateľ 
garantuje spôsobilosť subdodávateľa na vykonanie Plnenia najmä podľa Zmluvy. Údaje 
v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 ZoVO sú údaje v rozsahu obchodné meno/názov, 
sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia 
(ďalej len ako „Údaje“).  

4. Objednávateľ písomne schváli alebo neschváli navrhovaného subdodávateľa bez 
zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti Dodávateľa, najneskôr do 7 (slovom 
siedmych) pracovných dní. Dodávateľ je oprávnený využiť subdodávateľa na vykonanie 
časti Plnenia len na základe predchádzajúceho písomného schválenia zo strany 
Objednávateľa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že nevyjadrenie 
Objednávateľa v lehote podľa prvej vety tohto bodu sa v žiadnom prípade nemôže 
vykladať ako súhlas Objednávateľa s využitím subdodávateľa. 

5. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa 
príslušných ustanovení týchto VZP a podľa zákona č. 315/2016 Z. z.  o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“),                      
v prípade, ak mu takáto povinnosť zo Zákona o RPVS vyplýva. 

6. Objednávateľ má právo odmietnuť udeliť písomný súhlas a požiadať Dodávateľa o 
určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ 
nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, v prípade, 
ak mu takáto povinnosť zo Zákona o RPVS vyplýva, nekvalitné plnenie realizované 
konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách, nesplnenie podmienok 
pre zmenu subdodávateľa, nesplnenie podmienok vyžadovaných ZoVO, atď.).   

7. Zmenu Údajov akéhokoľvek subdodávateľa je Dodávateľ povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Objednávateľovi. 

8. Porušenie povinností Dodávateľa uvedených v tomto článku VZP sa považuje za 
podstatné porušenie jeho povinností. 

Článok XI 
Licencia a autorské právo 

1. Súčasne s dodaním Plnenia/časti Plnenia a/alebo dokumentácie k Plneniu, ktoré sa 
považujú za Autorské dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení 
neskorších predpisov (ďalej spolu ako „Autorské Dielo“) Objednávateľovi, Dodávateľ 
udeľuje Objednávateľovi súhlas na používanie Autorského Diela v súlade s licenčnou 
zmluvou. Objednávateľ je oprávnený Autorské Dielo voľne používať podľa vlastného 
uváženia, t. j. najmä rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, 
zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb a 



 

v akomkoľvek rozsahu. Dodávateľ udeľuje týmto Objednávateľovi licenciu na Autorské 
Dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom územnom rozsahu 
a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k Autorskému Dielu podľa 
ustanovenia § 32 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Autorský zákon“). Táto licencia je udelená ako nevýhradná, ak Zmluvnými 
stranami nie je písomne dohodnuté inak. 

2. V prípade, ak Dodávateľ na vypracovanie Autorského Diela použije autorské diela tretích 
osôb a/alebo ich časti, ku ktorým má autorské právo alebo akékoľvek iné právo 
duševného vlastníctva tretia osoba (ďalej len „Diela tretej osoby“), Dodávateľ vyhlasuje, 
že má právo uvedené Diela tretej osoby alebo ich časti použiť. Dodávateľ týmto udeľuje 
Objednávateľovi sublicenciu na Diela tretej osoby podľa tohto bodu 2 VZP. Objednávateľ 
je oprávnený Diela tretej osoby podľa tohto bodu 2. VZP voľne používať podľa vlastného 
uváženia, t. j. najmä rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, 
zverejňovať, publikovať a to sám alebo tiež prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb, 
v akomkoľvek rozsahu. Dodávateľ udeľuje týmto Objednávateľovi sublicenciu na Diela 
tretej osoby podľa tohto bodu 2 VZP v neobmedzenom vecnom rozsahu, v 
neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových 
práv k dielu tretej osoby podľa ustanovenia § 32 Autorského zákona. Táto sublicencia je 
udelená ako nevýhradná, ak Zmluvnými stranami nie je písomne dohodnuté inak. 
Dodávateľ vyhlasuje, že má právo udeliť sublicenciu na diela tretej osoby v rozsahu, 
v akom ju udelil Objednávateľovi. 

3. Dodávateľ týmto súhlasí, že Objednávateľ je oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe 
podľa vlastného uváženia sublicenciu na Autorské Dielo podľa bodu 1. tohto článku VZP 
a/alebo na Diela tretej osoby podľa bodu 2. tohto článku VZP v rozsahu udelenej 
licencie/sublicencie podľa tohto článku VZP. Objednávateľ je oprávnený tiež postúpiť 
udelenú licenciu podľa bodu 1. tohto článku VZP a/alebo sublicenciu podľa bodu 2. tohto 
článku VZP akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia. Udelenie sublicencie ani 
postúpenie licencie nemusí byť v písomnej forme. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, 
že v prípade postúpenia licencie, Objednávateľ nie je povinný informovať Dodávateľa o 
osobe postupníka. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že takéto použitie Autorského Diela 
a/alebo Diela tretej osoby nie je porušením povinnosti mlčanlivosti podľa týchto VZP. 

4. Zánik Zmluvy a/alebo licenčnej zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií/sublicencií podľa 
tohto článku VZP, pričom licencie/sublicencie podľa tohto článku VZP nekončia zánikom 
Zmluvy a/alebo Licenčnej zmluvy a zostávajú platné a účinné. 

5. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Dodávateľ udeľuje licenciu na Autorské Dielo 
a sublicenciu na Diela tretej osoby podľa tohto článku VZP Objednávateľovi 
bezodplatne, ak nie je v Zmluve uvedené inak. 

6. Dodávateľ v celom rozsahu zodpovedá, ak používaním Autorského Diela a/alebo diela 
tretej osoby Objednávateľom, v súlade s týmito VZP , porušuje Objednávateľ autorské 
práva tretích osôb. V prípade porušenia autorských práv tretích osôb je Dodávateľ 
povinný uspokojiť nároky tretích osôb za Objednávateľa a to vrátane nákladov 
spojených s právnou ochranou a obranou Objednávateľa. Objednávateľ je povinný 
oznámiť Dodávateľovi uplatnenie nárokov, z akýchkoľvek práv duševného vlastníctva 
treťou osobou, v súvislosti so Zmluvou. Dodávateľ je povinný do 5 (slovom piatich) 
kalendárnych dní poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť pri ochrane práv 
Objednávateľa. 

7. V prípade, ak bude Objednávateľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo 
akéhokoľvek iného príslušného orgánu zabránené Autorské Dielo a/alebo Diela tretej 
osoby používať z dôvodu porušenia autorských práv tretích osôb, zaväzuje sa 
Dodávateľ bezodkladne a na svoje náklady obstarať pre Objednávateľa oprávnenie 
Autorské Dielo a/alebo Diela tretej osoby ďalej používať, prípadne sa Dodávateľ zaväzuje 
vykonať resp. zabezpečiť úpravu Autorského Diela a/alebo Diela tretej osoby tak, aby 



 

Objednávateľ mohol Autorské Dielo a/alebo Diela tretej osoby používať a neporušoval 
pritom autorské práva tretích osôb. 

Článok XII 
Zodpovednosť za vady a záruka 

1. Zodpovednosť za vady 

1.1. Plnenie má vady, ak nezodpovedá Špecifikácii/opisu, Zmluvnej špecifikácii alebo 
podmienkam podľa týchto VZP, alebo ak má právne vady. Za vady Plnenia sa 
považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je Dodávateľ povinný 
odovzdať Objednávateľovi spolu s Plnením. 

1.2. Dodávateľ zodpovedá za vady Plnenia, ktoré má Plnenie v čase jeho prevzatia či 
poskytnutia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí či poskytnutí Plnenia, ak boli 
spôsobené porušením povinností Dodávateľa.  

1.3. Objednávateľ je povinný Plnenie prezrieť a skontrolovať v rámci preberacieho 
konania pri Diele obhliadkou, pri preberaní Tovaru či osvedčovaní poskytnutia 
Služieb v súlade s Čl. V týchto VZP. Objednávateľ je povinný oznámiť 
Dodávateľovi vady (podľa toho, k čomu dôjde skôr):  

1.3.1. bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí; 

1.3.2. bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti pri prehliadke a kontrole Plnenia;  

1.3.3. bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení 
odbornej starostlivosti Objednávateľa;  

1.3.4. najneskôr do 2 (slovom dvoch) rokov od odovzdania či poskytnutia Plnenia;  

1.4. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka, platí namiesto lehoty podľa bodu 1.3. tohto 
článku VZP záručná doba a Objednávateľ sa zaväzuje ich oznámiť Dodávateľovi 
najneskôr v posledný deň záručnej doby.  

1.5. V prípade ak je dodaním, vykonaním alebo poskytnutím Plnenia s vadami Zmluva 
porušená podstatným spôsobom, Objednávateľ je oprávnený:  

a) požadovať odstránenie vád Plnenia dodaním náhradného Plnenia za vadné 
Plnenie, okrem ak Plnenie vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo 
odovzdať Dodávateľovi alebo ak od Dodávateľa nemožno spravodlivo žiadať 
prevzatie Plnenia späť s ohľadom na rozsah jeho používania pred zistením 
vady;  

b) požadovať dodanie chýbajúcej časti, ak vada spočíva v neúplnosti Plnenia; 

c) požadovať odstránenie právnych vád; 

d) požadovať bezplatné odstránenie vád opravou Plnenia alebo predmetu 
Plnenia v primeranej dobe stanovenej Objednávateľom, ak sú vady 
odstrániteľné. Ak sa však ukáže, že vady Plnenia sú neopraviteľné alebo že 
s ich opravou by boli podľa posúdenia Dodávateľa spojené neprimerané 
náklady, môže Objednávateľ požadovať náhradné Plnenie alebo primeranú 
zľavu z Ceny. Ak Dodávateľ neodstráni vady Plnenia v primeranej dodatočnej 
lehote stanovenej Objednávateľom, alebo ak odoprie vadu odstrániť pred jej 
uplynutím, môže Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať 
primeranú zľavu z Ceny;  

e) požadovať primeranú zľavu z Ceny;  

f) odstúpiť od Zmluvy.  



 

1.6. V prípade ak je dodaním, vykonaním alebo poskytnutím Plnenia s vadami Zmluva 
porušená nepodstatným spôsobom, Objednávateľ je oprávnený žiadať dodanie 
chýbajúceho Plnenia a/alebo odstránenie ostatných vád Plnenia v primeranej 
lehote stanovenej Objednávateľom. Ak Dodávateľ Vady Plnenia v lehote podľa 
predošlej vety neodstráni, môže Objednávateľ uplatniť nárok na primeranú zľavu z 
Ceny alebo od Zmluvy odstúpiť.  

1.7. Právo voľby medzi nárokmi ustanovenými v bode 1.5. a 1.6. tohto článku VZP patrí 
Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť voľbu nároku 
Dodávateľovi spravidla spolu s oznámením vady, inak bez zbytočného odkladu po 
oznámení vady Plnenia Dodávateľovi.  

1.8. Ak by v prípade uplatnenia nároku Objednávateľa podľa bodu 1.5. písm. a) odsek 
1., tohto článku VZP (odstránenie vady Plnenia) bolo podľa stanoviska Dodávateľa, 
odstránenie vád časovo alebo finančne náročné alebo inak neprimerané s 
ohľadom na okolnosti a účel Plnenia, alebo by si vyžadovalo podľa stanoviska 
Objednávateľa neprimeranú súčinnosť Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený 
požadovať bezplatné náhradné Plnenie za vadné Plnenie.  

1.9. V prípade omeškania Dodávateľa s odstránením vady Plnenia v lehote určenej 
Objednávateľom v prípadoch podľa bodu 1.5. písm. d) alebo bodu 1.5. písm. a) 
alebo bodu 1.6., odsek 1. tohto článku VZP, alebo ak je zrejmé, že Dodávateľ nie je 
schopný vady Plnenia riadne odstrániť v určenej lehote, je Objednávateľ, ak od 
Zmluvy neodstúpi, oprávnený popri nároku na poskytnutie primeranej zľavy z Ceny 
tiež odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady 
Dodávateľa, pričom o tejto skutočnosti je Objednávateľ povinný Dodávateľa 
bezodkladne písomne informovať.  

1.10. Dodávateľ je povinný začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu od 
uplatnenia nároku na odstránenie vád Plnenia a vadu odstrániť v primeranej lehote 
určenej Objednávateľom, spravidla nie dlhšej ako 10 (slovom desať) dní. V prípade 
ak Dodávateľ neodstráni vady Plnenia v lehote určenej Objednávateľom, považuje 
sa takéto porušenie za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je oprávnený 
od Zmluvy odstúpiť.  

1.11. Ak Objednávateľ požaduje v súlade s bodom 1.5. alebo 1.6., odseku 1., tohto článku 
VZP zľavu z Ceny, táto sa určí ako rozdiel medzi hodnotou, ktorú by malo Plnenie 
bez vád, a hodnotou, ktorú má Plnenie dodané, poskytnuté či vykonané s vadami 
v čase, kedy Plnenie malo byť poskytnuté.  

1.12. Dodávateľ je povinný po odstránení vady vyzvať Objednávateľa na skontrolovanie                      
a potvrdenie splnenia povinnosti odstrániť vadu Plnenia, obdobným spôsobom ako 
Objednávateľ v súlade s Čl. V týchto VZP potvrdzuje: 

a. prevzatie Tovaru, ak išlo o odstránenie vady Tovaru. Ustanovenia Čl. V bodov 
2.8. až 2.13., odseku 2., týchto VZP sa uplatnia obdobne;  

b. prevzatie Diela, ak išlo o odstránenie vady Diela. Ustanovenie Čl. V bodu 3.1., 
odseku 3., týchto VZP sa v tomto prípade uplatní obdobne;  

c. poskytnutie Služby, ak išlo o odstránenie vady poskytnutia Služby. 
Ustanovenie Čl. V bodu 4.2., odseku 4., týchto VZP sa v tomto prípade uplatní 
obdobne;  

1.13. Náklady na odstránenie vád Plnenia ako aj preukázateľné náklady Objednávateľa 
na uplatnenie nárokov z vád Plnenia, znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.  

1.14. Uplatnením nárokov z vád Plnenia nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 
zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody alebo iného nároku, ktorý 
Objednávateľovi v dôsledku vád Plnenia vznikol. 



 

2. Záruka za Tovar a Dielo 

2.1. Dodávateľ zodpovedá za to, že Plnenie majúce povahu Tovaru alebo Diela bude 
mať po celú záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v Zmluve a bude ich možné 
používať na účel vyplývajúci zo Zmluvy, inak na obvyklý účel vzhľadom na povahu 
Plnenia. 

2.2. Dodávateľ poskytuje na Tovar a/alebo Dielo, vrátane všetkých ich súčastí                                 
a príslušenstva, záruku za akosť na nasledovnú dobu, ak v Zmluve nie je 
dohodnuté inak:  

2.2.1. pri bežnom Tovare a/alebo Diele určenom na dlhšie používanie či užívanie 
najmenej 24 (slovom dvadsaťštyri) mesiacov;  

2.2.2. pri Tovare a/alebo Diele podliehajúcom rýchlej skaze na dobu 
zodpovedajúcu minimálnej dobe trvanlivosti, ak je pre dané Dielo a/alebo 
Tovar určená, alebo na ňom alebo listinách s nimi dodávanými uvedená, 
inak najmenej 1 (slovom jeden) deň; 

2.2.3. určenú v záručnom liste, alebo obdobnom dokumente dodávanom spolu                     
s Tovarom alebo Dielom, na obale Tovaru a/alebo Diela, informáciou doby 
trvanlivosti, dátume spotreby alebo podobným spôsobom, ak je táto doba 
dlhšia ako podľa bodov 2.2.1. alebo 2.2.2., odseku 2., tohto článku VZP.  

2.3. Záručná doba začína plynúť prevzatím Plnenia Objednávateľom, na ktoré sa záruka 
vzťahuje. V prípadoch ak je Plnenie poskytované po ucelených častiach, plynie 
záručná doba pre každú ucelenú časť Plnenia samostatne, ak nebolo v Zmluve 
dohodnuté, že záručná doba začína plynúť poskytnutím poslednej ucelenej časti 
Plnenia.  

2.4. Záručná doba ohľadom Plnenia neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže 
Plnenie užívať na určený alebo obvyklý účel pre vady, za ktoré zodpovedá 
Dodávateľ v rámci záručnej doby, vrátane doby odstraňovania takýchto vád. 
Záručná doba plynie pri dodaní alebo vykonaní náhradného Plnenia odznova.  

2.5. Obsahom záruky je právo Objednávateľa požadovať odstránenie vady spadajúcej 
pod záruku v súlade s bodmi 1.5. až 1.14., odseku 1., tohto článku VZP, ktoré sa 
použijú v tomto prípade obdobne, avšak s tým, že právo Objednávateľa od Zmluvy 
odstúpiť bude možné vykonať len pri opakovanom výskyte tej istej vady po tom, 
čo už raz bola opravená, alebo pri väčšom počte vád, čím sa na účely týchto VZP 
rozumie 2 (slovom dve) a viac rôznych odstrániteľných vád.  

2.6. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, Záruka sa nevzťahuje na vady Tovarov a Diel, 
ku ktorým došlo: 

a) po prechode nebezpečenstva škody na Tovare či Diele vonkajšími udalosťami                 
a nespôsobil ich Dodávateľ alebo osoby, za ktoré Dodávateľ zodpovedá,  

b) v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, obsluhy, prípadne skladovania, 
alebo užívania v rozpore s podmienkami užívania príslušných Plnení 
stanovenými v príslušnej dokumentácii dodávanej spolu s takýmto Plnením, 
inak v rozpore s obvyklými podmienkami užívania takýchto Plnení,  

c) v dôsledku použitia nevhodných podkladov, pokynov a vecí od 
Objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol Objednávateľ Dodávateľom 
náležite písomne upozornený, v súlade s týmito VZP a Objednávateľ napriek 
tomu na ich použití trval,  

d) v dôsledku akejkoľvek živelnej udalosti,  

e) neodborného zásahu Objednávateľa a/alebo tretej osoby bez súhlasu 
Dodávateľa, 



 

f) zanedbania predpísaných nevyhnutných profylaktických a udržiavacích 
úkonov, o potrebe vykonania ktorých bol Objednávateľ náležite Dodávateľom 
písomne informovaný. 

2.7. V prípade pochybností Dodávateľa o tom, či sa v zmysle predošlého bodu tohto 
článku VZP na danú vadu vzťahuje záruka alebo nie, Dodávateľ na žiadosť 
Objednávateľa odstráni vadu v rámci záruky. Ak sa však preukáže, že k vzniku 
vady došlo v dôsledku okolností uvedených v bode 2.6. tohto článku VZP, bude 
mať Dodávateľ právo na náhradu účelne vynaložených nákladov na zabezpečenie 
posúdenia a odstránenia predmetnej vady. 

Článok XIII 
Zodpovednosť za škodu 

1. Každá zo Zmluvných strán zodpovedá druhej Zmluvnej strane za všetky škody, ktoré 
vzniknú druhej Zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej povinností vyplývajúcich zo 
Zmluvy a/alebo z platných právnych predpisov a/alebo týchto VZP. 

2. Nárok na náhradu škody nevzniká oprávnenej strane ak povinná strana preukáže, že                        
k porušeniu jej zákonnej alebo zmluvnej povinnosti došlo v dôsledku okolností 
vylučujúcich zodpovednosť. 

3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od 
vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť 
však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní 
s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky 
vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 
tieto účinky spojené. 

4. Poškodená  strana,  resp.  oprávnená  strana  nemá  nárok  na  náhradu  škody,  ak  
nesplnenie povinnosti povinnej strany bolo spôsobené okolnosťou vylučujúcou 
zodpovednosť, porušením povinností poškodenou stranou alebo nedostatkom 
nevyhnutnej súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná. 

5. Zmluvná  strana,  ktorá  porušuje  svoju  povinnosť,  alebo  ktorá  s  prihliadnutím  na  
všetky okolnosti má vedieť alebo mohla vedieť, že poruší svoju povinnosť, je povinná  
oznámiť druhej Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni, alebo bude brániť, v 
plnení jej povinnosti ako aj o jej dôsledkoch tohto porušenia, a to písomne bez 
zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekážke dozvedela, alebo pri náležitej 
starostlivosti mohla dozvedieť. 

6. Zmluvná strana, ktorej bezprostredne hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na 
okolnosti prípadu vykonať všetky opatrenia na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 
Zmluvná strana, ktorá  bezprostrednú  hrozbu  škody  spôsobila,  musí  nahradiť  náklady,  
ktoré  vznikli  druhej Zmluvnej strane pri odvracaní bezprostredne hroziacej škody alebo 
pri zmiernení jej následkov. 

Článok XIV 
Sankcie 

1. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať celé Plnenie 
riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Dodávateľa 
zaplatenie zmluvnej  pokuty  vo  výške  1  %  z Ceny  Plnenia  za každý, aj začatý deň 
omeškania Dodávateľa.  V prípade,  ak  bolo  dohodnuté poskytnutie Plnenia v ucelených 
častiach a Dodávateľ poruší svoju povinnosť dodať, poskytnúť, alebo vykonať ucelenú 
časť Plnenia riadne a včas podľa Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % ceny pripadajúcej na príslušnú 



 

ucelenú časť Plnenia, ktorej sa takéto porušenie týka za každý, aj začatý deň omeškania 
Dodávateľa.  

2. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote podľa 
Čl. V bodu 2.10., odseku 2., týchto VZP a/alebo Čl. XII týchto VZP, je Objednávateľ 
oprávnený požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny príslušného 
vadného Plnenia, alebo celkového Plnenia podľa Zmluvy, v prípade ak Cena tohto 
jednotlivého Plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to za každý aj začatý deň omeškania.  

3. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Dodávateľa podľa Čl. IV bodu 1.5., odseku 1., 
týchto VZP ukáže ako nepravdivé a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade                                
s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a  nelegálnom  
zamestnávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  
predpisov uložená sankcia  z  dôvodu  prijatia  služby  prostredníctvom Dodávateľom 
nelegálne  zamestnávaných  osôb,  je Dodávateľ povinný  zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú  pokutu  vo  výške 130  %  výšky sankcie  uloženej  kontrolným  orgánom 
Objednávateľovi, a zároveň Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od Zmluvy. 
Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto 
bodu voči Dodávateľovi aj opakovane. 

4. V  prípade,  ak Dodávateľ poruší akékoľvek  ustanovenie Čl. XVIII týchto VZP 
(ustanovenia týkajúce sa  registra partnerov verejného sektora), je Objednávateľ 
oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej  pokuty  vo výške 5000,- €  
(slovom  päťtisíc) eur za každé jednotlivé porušenie jeho povinností podľa tohto článku 
VZP. Objednávateľ je  oprávnený požadovať  od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej  pokuty 
podľa  tohto  bodu aj v prípade, ak Dodávateľ nezabezpečí plnenie podľa Čl. XVIII týchto 
VZP svojim subdodávateľom. 

5. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v 
zmysle ustanovenia § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, 
Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla. 

6. Ak sa Objednávateľ omešká splnením svojich peňažných záväzkov voči Dodávateľovi, 
Dodávateľ je oprávnený voči Objednávateľovi uplatniť úroky z omeškania z nezaplatenej 
sumy vo výške podľa ustanovenia § 369a v spojení s ustanovením § 369 ods. 2 
Obchodného zákonníka podľa  ustanovenia §  1  ods.  1  nariadenia  vlády  Slovenskej  
republiky  č. 21/2013  Z.  z.,  ktorou  sa  vykonávajú  niektoré ustanovenia Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 

7. Akákoľvek zmluvná pokuta udelená v zmysle týchto VZP je splatná do 15 (slovom 
pätnástich) dní odo dňa jej uplatnenia u Dodávateľa. Akúkoľvek zmluvnú pokutu udelenú 
v zmysle týchto VZP je Objednávateľ oprávnený  započítať  s  existujúcim  alebo  
budúcim záväzkom voči Dodávateľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho 
zmluvného vzťahu. 

8. Uplatnením zmluvnej pokuty u Dodávateľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty 
Dodávateľom nie je dotknuté právo Objednávateľa uplatňovať u Dodávateľa v plnom 
rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinností zo strany Dodávateľa, na ktoré 
sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

9. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty 
a/alebo náhrady škody nezbavuje Dodávateľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú 
zmluvnou pokutou. 

Článok XV 
Osobitné ustanovenia pre Objednávky financované z fondov EÚ 



 

1. Pre Zmluvy týkajúce sa Objednávok financovaných z fondov EÚ platia nasledovné 
osobitné ustanovenia, ktoré majú v prípade rozporu prednosť pred odlišnými 
ustanoveniami týchto VZP:  

1.1. Dodávateľ je povinný v lehote určenej Objednávateľom poskytnúť akúkoľvek 
súčinnosť požadovanú Objednávateľom v písomnej výzve doručenej Dodávateľovi 
súvisiacu s Plnením podľa Zmluvy, ktorej poskytnutie bude Objednávateľ od 
Dodávateľa požadovať, najmä, avšak nie výlučne, v súvislosti s dodržiavaním 
podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej 
únie a iných povinností vyplývajúcich zo spolufinancovania z fondov Európskej 
únie vo vzťahu k riadiacemu orgánu, sprostredkovateľskému orgánu alebo iným 
oprávneným subjektom. 

1.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených 
osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov 
Slovenskej republiky a právnych aktov EÚ, najmä zákona č. 292/2014 Z. z 
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „Zákon EŠIF“), zákona č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“), zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku a týchto VZP.  

1.3. Dodávateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle Zmluvy a príslušných 
právnych predpisov.  

1.4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu 
Plnenia, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 
kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny 
priebeh výkonu kontroly/auditu.  

1.5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit 
u Dodávateľa kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (t. j. do skončenia udržateľnosti projektu). 
Dodávateľ berie na vedomie, že uvedená doba môže byť automaticky predĺžená v 
prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo dňa 17. decembra 2013, ktorým sa 
stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom 
fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 
stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a 
rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, o čas 
trvania týchto skutočností.  

1.6. Dodávateľ je povinný:  

a. umožniť oprávneným osobám na výkon kontroly/ auditu vstupovať do 
objektov, zariadení, prevádzok dopravného prostriedku alebo na pozemky a 
do iných priestorov Dodávateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu,  

b. na požiadanie oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť originálne 
doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej 
techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a 
dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon 
kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace so Zmluvou v zmysle požiadaviek 
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,  



 

c. umožniť oprávneným osobám na výkon kontroly/auditu oboznamovať sa s 
údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,  

d. umožniť oprávneným osobám na výkon kontroly/auditu vyhotovovať fotokópie 
údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.  

1.7. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly Slovenskej 
republiky a Európskej únie, najmä poskytovateľ nenávratného finančného 
príspevku, Útvar následnej finančnej kontroly, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej 
republiky, príslušná Správa Finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a 
jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade                         
s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, 
splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov. 

1.8. Všetka dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít 
projektu, bude poskytnutá poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku                      
a príslušným orgánom Slovenskej republiky a Európskej únie a tieto majú právo na 
použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku pri zohľadnení autorských a priemyselných 
práv Dodávateľa.  

1.9. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly Objednávateľa súvisiacej 
s vykonaním Plnenia kedykoľvek počas trvania Zmluvy, a to oprávnenými osobami 
Objednávateľa a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

1.10. V prípade, ak predmetom Plnenia je vykonania Diela, Dodávateľ je povinný umožniť 
pracovníkom vykonávajúcim stavebno-technický dozor Objednávateľa, prípadne 
aj subjektom vykonávajúcim kontrolu podľa bodu 1.2. tohto článku VZP (pri 
dodržaní bezpečnostných predpisov) vstup na stavenisko najmä za účelom 
vykonania kontroly realizácie Diela a jednotlivých pracovných postupov. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je oprávnený označiť ďalšie osoby, 
ktoré okrem stavebno-technického dozoru Objednávateľa budú oprávnené vstúpiť 
na stavenisko za účelom kontroly vykonaných častí Diela a/alebo stavebno-
technologických postupov pri realizovaní Diela. 

1.11. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Objednávka je financovaná z 
fondov Európskej únie, ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva. Jedným z postupov 
podľa ZoVO, bude predmetom kontroly verejného obstarávania zo strany 
príslušného oprávneného orgánu. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude 
kladný, alebo oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je ktorákoľvek zo 
Zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Postup podľa tohto bodu VZP sa 
neuplatňuje pri Zákazke, ktorej výdavky sú vykazované systémom 
zjednodušeného vykazovania výdavkov.  

1.12. Splatnosť faktúry je 60 (slovom šesťdesiat) dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote 
splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom nepomere k 
právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 
Ustanovenie Čl. IX  bodu 9. týchto VZP sa nepoužije.  

1.13. Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre kontrolu príslušnej Žiadosti               
o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry Dodávateľa 
vystavenej Objednávateľom za účelom financovania Ceny podľa faktúry a ich 
príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a 
kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou takejto 
faktúry mať Dodávateľ nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,001% 
dlžnej sumy denne.  



 

1.14. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry 
či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Ustanovenie Čl. 
IX bodu 10. týchto VZP sa nepoužije.  

1.15. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie                   
a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, 
orgánov kontroly a auditu podľa bodu 1.2., odseku 1., tohto článku VZP, Európskej 
komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania 
prostredníctvom fondov Európskej únie, ktoré má za následok omeškanie platieb 
zo strany Objednávateľa Dodávateľovi.  

1.16. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade 
skončenia alebo zániku zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného 
príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny 
titul skončenia alebo zániku zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku. 

1.17. Dodávateľ prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie primeranej publicity 
financovania a spolufinancovania tohto projektu z fondov Európskej únie. Tieto 
opatrenia musia byť v súlade s predpismi o transparentnosti o vonkajšej činnosti, 
ktoré ustanovili a uverejnili orgány Európskej únie.  

1.18. Dodávateľ je povinný označiť stavbu aj informačnou tabuľou, ktorá bude 
informovať o tom, že stavba je spolufinancovaná z fondov Európske únie, v zmysle 
dizajn manuálu, ktorý poskytne Objednávateľ. 

Článok XVI 
Dôverné informácie a mlčanlivosť 

1. Zmluvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých 
informácií, ktorých výmena je nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto Zmluvy. 

2. V prípade ak je to na účel riadneho plnenia Zmluvy nevyhnutné, Dodávateľ môže 
vyžadovať sprístupnenie určitých Dôverných informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, 
nie však výlučne, technické, komerčné, finančné, právne, riadiace, prevádzkové, 
administratívne, plánovacie, marketingové alebo ekonomické informácie, dáta a know-
how, vrátane všetkých kópií, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a iných dokumentov, 
ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto informácií, či už v písomnej, 
ústnej, obrázkovej, elektronickej alebo inej podobe, vrátane všetkých informácií, ktoré 
majú formu obchodného tajomstva v súlade s ustanovením § 17 Obchodného zákonníka 
(takéto informácie spolu ďalej len ako „Dôverné informácie“), a ktoré prináležia 
Objednávateľovi. 

3. Dodávateľ berie na vedomie, že akékoľvek sprístupnenie Dôverných informácií bude 
a/alebo môže mať za následok značné poškodenie Objednávateľa, jeho činností a 
dobrého mena a môže ohroziť jeho vzťah s verejnosťou. 

4. Dodávateľ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách, ktoré mu 
boli poskytnuté Objednávateľom a/alebo ku ktorým má Dodávateľ prístup. Dodávateľ 
nepoužije žiadne z Dôverných informácií na iné účely, ako je uvedené v Zmluve. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že ich práva a povinnosti týkajúce sa Dôverných 
informácií sa vzťahujú aj na pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo 
Zmluvných strán, ktorým sú Zmluvné strany oprávnené poskytnúť Dôverné informácie 
v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie Zmluvy. Poskytnutie Dôverných informácií tretej 
osobe v nevyhnutnom rozsahu je Dodávateľ vždy povinný bezodkladne písomne 
oznámiť Objednávateľovi. 



 

6. Akékoľvek porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť obsiahnutých v Zmluve 
pridruženými osobami, partnermi a/alebo poradcami Dodávateľa bude považované za 
porušenie zo strany Dodávateľa, za čo bude Dodávateľ zodpovedný. 

7. Predchádzajúce povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahujú na také informácie, 
ktoré: 

a) sú alebo sa stanú verejne dostupnými bez akéhokoľvek pričinenia Dodávateľa; 
alebo 

b) boli vo vlastníctve Dodávateľa predtým, ako ich získal na základe Zmluvy; alebo 
c) boli vyvinuté Dodávateľom alebo v jeho mene nezávisle počas trvania povinnosti 

zachovávať mlčanlivosť; alebo 
d) boli získané Dodávateľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť 

Dôverné informácie; alebo 
e) boli sprístupnené niektorou zo Zmluvných strán, ak si ich sprístupnenie vyžadujú 

platné právne predpisy, príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán 
rozhodujúci v spore medzi Zmluvnými stranami. 

8. Dodávateľ nevynesie žiadne Dôverné informácie mimo priestorov Objednávateľa, ani 
neprenesie alebo neskopíruje žiadne Dôverné informácie, okrem tých situácií, kedy to 
Objednávateľ vopred písomne schváli. 

9. Všetky Dôverné informácie, ich kópie a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania 
Zmluvy majetkom Objednávateľa. Všetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie                            
a interpretácie vyhotovené Dodávateľom, v jeho mene alebo zástupcami Dodávateľa, 
vcelku alebo sčasti na základe Dôverných informácií, nie sú alebo sa nestanú majetkom 
Objednávateľa, ale Dodávateľ má právo ponechať si takéto poznámky, analýzy, 
vyhodnotenia, štúdie a interpretácie pri zachovaní mlčanlivosti v súlade s podmienkami 
Zmluvy. 

10. Objednávateľ má právo odmietnuť poskytnutie Dôverných informácií, ak takéto 
poskytnutie nebude nevyhnutne potrebné k naplneniu účelu Zmluvy. 

11. Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú 
garanciu a zrieka sa všetkých implicitných garancií vo vzťahu k Dôverným informáciám, 
vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancií ohľadom kvality, presnosti alebo 
kompletnosti Dôverných informácií. 

12. Žiaden obsah Dôverných informácií nie je možné považovať ako akýkoľvek prísľub, 
vyhlásenie alebo garanciu poskytnutú Objednávateľom Dodávateľovi. 

13. Poskytnutím Dôverných informácií neprechádza na Dodávateľa vlastnícke alebo iné 
právo alebo licencia k Dôverným informáciám. 

14. Dodávateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú 
na odstránenie následkov neoprávnenej manipulácie s Dôvernými informáciami. 

Článok XVII  
Ochrana osobných údajov 

1. Zmluvné strany si uvedomujú dôležitosť bezpečnosti spracúvania osobných údajov 
a preto sa zhodli na tom, že ich budú spracúvať v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie ochrany osobných údajov) v platnom znení (ďalej len ako 
„GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“). 

2. Zmluvné strany sa za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov pri spracúvaní 
osobných údajov podľa Zmluvy a vzájomnej komunikácie zaväzujú prijať technické, 



 

organizačné a personálne opatrenia na ochranu osobných údajov, pričom vezmú do 
úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť spracúvaných osobných 
údajov, ako aj rozsah možných rizík s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre 
práva a slobody dotknutých osôb. 

3. V prípade, ak Dodávateľ príde pri plnení  Zmluvy do kontaktu s osobnými údajmi, ktoré 
spracúva Objednávateľ, dodávateľ nesmie v žiadnej forme spracúvať osobné údaje, 
ktoré sú spracúvané Objednávateľom, najmä ich nesmie poskytnúť žiadnej tretej osobe, 
zhromažďovať ich, kopírovať ich, zverejňovať ich alebo inak ich akýmkoľvek spôsobom 
využiť pre akékoľvek vlastné potreby alebo pre akékoľvek potreby tretej osoby, ak nie 
je v Zmluve výslovne stanovené inak. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa, Dodávateľ nesmie vynášať z priestorov Objednávateľa žiadne fyzické 
alebo elektronické Nosiče informácií, napr. dokumenty, CD Nosiče, USB a pod., (ďalej 
len ako „Nosič informácií“), ktoré obsahujú osobné údaje spracovávané Objednávateľom 
a ani vyhotovovať kópie týchto Nosičov informácií. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne vrátiť Objednávateľovi všetky Nosiče informácií, 
ktoré obsahujú osobné údaje spracúvané Objednávateľom. V prípade, ak niektorý z 
Nosičov informácií obsahujúci osobné údaje je potrebný pre plnenie podľa Zmluvy, je 
Dodávateľ povinný vrátiť takýto Nosič informácií bezodkladne po ukončení plnení 
vyplývajúcich zo Zmluvy. 

5. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými 
príde do kontaktu pri plnení Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení trvania 
Zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je Dodávateľ povinný preukázať splnenie tejto 
povinnosti. Povinnosť mlčanlivosti neplatí, ak to priamo vyplýva z platných právnych 
predpisov, pričom v takom prípade je Dodávateľ povinný postupovať výlučne v súlade 
s týmito platnými právnymi predpismi pri zachovaní zásady minimalizácie spracúvania 
osobných údajov.  

6. Dodávateľ sa zaväzuje, že vykoná všetky opatrenia na to, aby jeho zamestnanci a príp. 
iné spolupracujúce osoby pri plnení Zmluvy dodržiavali povinnosti týkajúce sa ochrany 
osobných údajov stanovené v GDPR, v Zákone o ochrane osobných údajov a v týchto 
VZP. Dodávateľ sa zaväzuje poučiť svojich zamestnancov a príp. iné spolupracujúce 
osoby o povinnostiach, ktoré im vyplývajú z GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov 
a týchto VZP. 

7. Dodávateľ je povinný nahradiť akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí dotknutej osobe a/alebo 
Objednávateľovi v dôsledku nedodržania svojich povinností týkajúcich sa spracúvania 
osobných údajov, t. j. najmä v prípade, ak dodávateľ nedodrží ustanovenia GDPR a/alebo 
Zákona o ochrane osobných údajov, alebo ak Dodávateľ koná nad rámec alebo 
v rozpore s týmito VZP (najmä, nie však výlučne v rozpore s ustanoveniami bodov 3., 4., 
5. a 6., tohto článku VZP). 

Článok XVIII 
Register partnerov verejného sektora 

1. V prípade, ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa Zákona o RPVS) 
Dodávateľ a/alebo akýkoľvek z jeho subdodávateľov partnerom verejného sektora, 
Dodávateľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že bude on sám a tiež prípadní príslušní 
subdodávatelia počas celej doby platnosti Zmluvy zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora. Za dodržiavanie tohto bodu subdodávateľmi zodpovedá v plnom 
rozsahu Dodávateľ. Porušenie povinnosti Dodávateľa podľa tohto bodu sa považuje za 
podstatné porušenie jeho povinností. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu 
zo strany Dodávateľa a/alebo akéhokoľvek jeho subdodávateľa má Objednávateľ právo 
odstúpiť od Zmluvy. 

2. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej s Dodávateľom, ak tento je 



 

partnerom verejného sektora, a ak počas jej trvania  nastanú nasledovné skutočnosti: 

a) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Dodávateľa ako partnera 
verejného sektora z registra podľa ustanovenia § 12 Zákona o RPVS, 

b) nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia § 13 
ods. 2 Zákona o RPVS, 

c) dôjde k výmazu Dodávateľa ako partnera verejného sektora na návrh oprávnenej 
osoby, 

d) je Dodávateľ ako partner verejného sektora viac ako 30 (slovom tridsať) dní v 
omeškaní so splnením povinnosti podľa ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety Zákona 
o RPVS. 

3. Dodávateľ je kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa povinný do 3 (slovom troch) 
pracovných dní predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi Dodávateľa, a to v každom 
okamihu realizácie predmetu Plnenia. 

4. Objednávateľ má právo prestať plniť svoje zmluvné povinnosti podľa vyššie citovaných 
ustanovení bez toho, aby sa dostal do omeškania, ak počas trvania platnosti a účinnosti 
Zmluvy nastanú nasledovné skutočnosti: 
a) nie je splnená povinnosť podľa ustanovenia § 11 ods. 2 Zákona o RPVS, 
b) Dodávateľ ako partner verejného sektora je v omeškaní so splnením povinností 

podľa ustanovenia § 10 ods. 2 tretej vety Zákona o RPVS, 
c) v iných v Zákone o RPVS stanovených prípadoch. 

Článok XIX 
Ukončenie Zmluvy 

1. Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností Zmluvných 
strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody Zmluvných strán alebo spôsobmi 
uvedenými v zákone a v týchto VZP.  

2. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak: 

a) Dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP podstatným 
spôsobom,  

b) Dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP iným než 
podstatným spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej 
lehote na nápravu poskytnutej Objednávateľom, nie kratšej ako 5 (slovom päť) 
kalendárnych dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, 

c) tak VZP uvádzajú v iných ustanoveniach,  

d) sa Zákazka spravuje režimom ZoVO a Dodávateľ stratil spôsobilosť vyžadovanú 
ZoVO pre účasť na verejnom obstarávaní,  

e) bol Dodávateľ alebo niektorý z členov skupiny dodávateľov, ktorá je Dodávateľom 
- vyčiarknutý zo zoznamu hospodárskych subjektov podľa ustanovenia § 158 ZoVO 
alebo - zapísaný v registri osôb so zákazom podľa ustanovenia § 183 ZoVO,  

f) v rámci kontroly verejného obstarávania Zákazky, na základe ktorej došlo k 
uzavretiu Zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona,  

g) bola ponuka Dodávateľa vyhodnotená ako Víťazná ponuka v dôsledku kolúzneho 
konania Dodávateľa alebo inými machináciami či podvodnými postupmi v rámci 
postupu podľa ZoVO, 

h) Dodávateľ neodôvodnene odmietne, alebo zanedbá plnenie záväzného pokynu 
Objednávateľa v súlade s týmito VZP, 

i) Dodávateľ postúpi svoje práva zo Zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke                          
v rozpore s podmienkami týchto VZP,  



 

j) Dodávateľ poskytne Objednávateľovi vedome nepravdivé a zavádzajúce 
informácie, resp. neposkytne informácie v súlade s VZP alebo Osobitnými 
požiadavkami týkajúce sa Plnenia,  

k) na majetok Dodávateľa je vyhlásený konkurz, konkurzné konanie bolo zastavené 
pre nedostatok majetku alebo je Dodávateľovi povolená reštrukturalizácia, 

l) Dodávateľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným ako vyššie uvedeným spôsobom 
skončí svoju podnikateľskú činnosť,  

m) Dodávateľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa Objednávateľa sa tým 
zhorší vymožiteľnosť práv a povinností zo Zmluvy,  

n) Dodávateľ v procese verejného obstarávania alebo udeľovania grantov 
financovaných z rozpočtu Európskej únie je prehlásený za subjekt, ktorý vážne 
porušil zmluvu tým, že si neplní svoje zmluvné povinnosti,  

o) u Dodávateľa prebehla zmena kontroly a/alebo organizačná zmena a/alebo zmena 
právnej formy a/alebo zmena štatutárnych orgánov a podľa Objednávateľa sa týmto 
zhorší vymožiteľnosť práv a povinností zo Zmluvy,  

p) okolnosti vylučujúce zodpovednosť Dodávateľa trvajú viac ako 60 (slovom 
šesťdesiat) dní,  

q) Dodávateľ stratí iné právne a/alebo vecné predpoklady na riadne plnenie Zmluvy,  

r) Objednávateľ si vyhradil v Zmluve právo na poskytnutie bezplatnej vzorky Plnenia, 
ktorá Dodávateľom nebola poskytnutá alebo podľa názoru Objednávateľa 
nezodpovedá Špecifikácii,  

s) v čase uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného sektora 
zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZoVO a Zákona o RPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 (slovom 
tridsiatich) dní od uzavretia Zmluvy,  

t) došlo počas zadávania zákazky ku konfliktu záujmov medzi Dodávateľom                                      
a Objednávateľom podľa ustanovenia § 23 ZoVO,  

u) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa ustanovenia § 19 
ZoVO,  

v) ak je predmetom Plnenia podľa uzavretej Zmluvy Krabicový softvér, a Objednávateľ 
pred tým než akceptoval štandardné licenčné podmienky užívania predmetného 
Krabicového softvéru, nie však neskôr než v lehote 15 (slovom pätnástich) dní odo 
dňa, kedy sa s nimi Objednávateľ mohol preukázateľne najskôr oboznámiť, písomne 
oznámi Dodávateľovi, že štandardné licenčné podmienky užívania predmetného 
Krabicového softvéru nie sú pre Objednávateľa rozumne prijateľné. Neakceptovanie 
štandardných licenčných podmienok ku Krabicovému softvéru Objednávateľom a 
využitie oprávnenia Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť podľa tohto bodu 
nepredstavuje porušenie uzavretej Zmluvy Dodávateľom. 

3. Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak:  

a) Objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP podstatným 
spôsobom,  

b) Objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP iným než 
podstatným spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej 
lehote na nápravu poskytnutej Dodávateľom, nie kratšej ako 10 (slovom desať) 
kalendárnych dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, 

c) u Dodávateľa existujú zákonné dôvody pre odmietnutie dodania Tovaru, vykonania 
Diela, alebo poskytnutia Služby,  



 

d) by dodaním Tovaru, vykonaním Diela, alebo poskytnutím Služby bol alebo mohol byť 
porušený zákon, 

e) v rámci kontroly verejného obstarávania Zákazky, na základe ktorej došlo k 
uzavretiu Zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona,  

f) okolnosti vylučujúce zodpovednosť Objednávateľa trvajú viac ako 60 (slovom 
šesťdesiat) dní. 

4. Pre účely Zmluvy sa porušenie povinnosti Zmluvnej strany považuje za podstatné, v 
prípade ak:  

a) také porušenie Zmluva alebo tieto VZP za podstatné porušenie vyslovene označujú, 
alebo  

b) ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto 
čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej 
obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá Zmluvná strana 
nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy.  

5. Odstúpenie musí mať písomnú formu a je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej 
strane. Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej 
Zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

6. Objednávateľ po odstúpení od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, ku dňu 
odstúpenia od Zmluvy potvrdí cenu všetkých Dodávateľom riadne vykonaných Plnení zo 
Zmluvy, ktoré boli Objednávateľom prevzaté.  

7. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Plnenia podľa bodu 6. tohto článku VZP                                     
a protihodnotu za ne si Zmluvné strany ponechajú a nebudú si ich povinné či oprávnené 
vrátiť, ak súčasne platí, že:  

a) dôvod odstúpenia od Zmluvy nespočíva v porušení zmluvnej povinnosti v súvislosti                       
s takými Plneniami a poskytnutím protihodnoty za ne jednou zo Zmluvných strán, a 

b) takéto Plnenie má pre Objednávateľa hospodársky význam aj bez dodania, 
poskytnutia či vykonania zvyšku Plnení;  

8. Vzájomne poskytnuté Plnenie a protihodnoty za ne, ktoré nezodpovedajú požiadavkám 
podľa bodu 7. tohto článku VZP, si Zmluvné strany vzájomne vrátia, pričom ak ide o 
peňažné plnenia, aj spolu s úrokom počítaným odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od 
Zmluvy do úplného vrátenia takéhoto peňažného plnenia vo výške podľa ustanovenia § 
369a v spojení s ustanovením § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka podľa ustanovenia 
§ 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

9. Na výslovnú žiadosť Objednávateľa tiež Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi bez 
zbytočného odkladu tie Plnenia, ktoré ešte neboli Objednávateľom prevzaté, aj keď ide                     
o Plnenia rozpracované. Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný Plnenia podľa 
predchádzajúcej vety prevziať ak za ne Dodávateľovi zaplatí primeranú časť Ceny, na 
ktorej sa Zmluvné strany dohodli.  

10. Dodávateľ je v nadväznosti na odstúpenie od Zmluvy povinný poskytnúť 
Objednávateľovi maximálnu možnú súčinnosť za účelom výkonu práv a povinností 
Objednávateľa v zmysle bodov 6. až 9. tohto článku VZP, najmä predložiť 
Objednávateľovi všetky podklady  a informácie slúžiace na vyúčtovanie plnení Zmluvy. 

 

 



 

Článok XX 
Komunikácia Zmluvných strán a doručovanie 

1. Akékoľvek oznámenia druhej Zmluvnej strane, pre ktoré tieto VZP vyžadujú písomnú 
formu, budú doručené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v Zmluve, alebo touto 
Zmluvnou stranou po uzavretí Zmluvy na tento účel písomne oznámenú. 

2. Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe 
Zmluvy, sa vyhotovia, ak nie je stanovené inak, v písomnej podobe. Odosielateľ 
akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. 

3. Každá komunikácia týkajúca sa trvania Zmluvy, jej zániku či zmeny musí byť písomná                          
a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo osobne. 

4. Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou sa považuje za doručenú 
druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom: 

a) Elektronickej správy, pričom elektronická správa sa považuje za doručenú deň 
nasledujúci po jej odoslaní na emailovú adresu adresáta podľa Zmluvy a to aj vtedy, 
ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi 
doručená automatická správa o nemožnosti adresáta oboznámiť sa so správou 
spolu s uvedením inej kontaktnej osoby. Zmluvné strany sú povinné minimálne raz 
denne (platí len pre pracovné dni) kontrolovať kontaktné emailové schránky.; alebo 

b) pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti 
adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť 
písomnosť zaslaná doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu 
príslušnej Zmluvnej strany. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné 
písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese príslušnej Zmluvnej strany, 
ak sa na tomto mieste Zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia 
písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie 
doručovanú písomnosť prevziať, alebo 3. (slovom tretí) deň odo dňa uloženia 
zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, 
doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty 
vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná 
poznámka podobného významu. 

5. Objednávateľ a Dodávateľ sa zaväzujú bezodkladne, najneskôr do 5 (slovom piatich) 
dní, oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov 
uvedených v Zmluve. 

6. Jazyk Zmluvy a celej písomnej komunikácie medzi Objednávateľom a Dodávateľom, ako 
aj s tretími osobami v súvislosti so Zmluvou, je slovenský jazyk, ak Zmluva vyslovene 
neuvádza, alebo sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

7. V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zákona                     
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, alebo                            
v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného alebo núdzového stavu v 
zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, je možné 
doručovať tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a 
povinností Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy aj prostredníctvom elektronickej 
schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) (ďalej len ako „Zákon o e-Governmente“). Doručovanie písomností 
zaslaných prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle Zákona o e-Governmente 
sa riadi príslušnými ustanoveniami tohto zákona. 

 



 

Článok XXI 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Objednávateľ je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej 
strany postúpiť akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu 
stranu. Dodávateľ tak nie je oprávnený urobiť alebo len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom Objednávateľa. 

2. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia týchto VZP 
a/alebo Zmluvy nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť týchto VZP 
a/alebo Zmluvy ako celku. V prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosti 
niektorého ustanovenia týchto VZP a/alebo Zmluvy sú Zmluvné strany povinné vyvinúť 
všetku súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné 
alebo neaplikovateľné ustanovenie týchto VZP a/alebo Zmluvy nahradili novým 
ustanovením v súlade s účelom týchto VZP a/alebo Zmluvy. V prípade, ak bude právny 
predpis citovaný v týchto VZP a/alebo v Zmluve zrušený a nahradený iným právnym 
predpisom, odkazy týchto VZP a/alebo Zmluvy na pôvodný právny predpis sa budú 
považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil. 

3. Zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy                              
a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania Zmluvných strán, či 
už ústne alebo písomné, ktoré sa konali pred uzatvorením Zmluvy. 

4. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia Zmluvy je možné len na základe dohody Zmluvných 
strán písomnou formou a v prípade, ak je Zmluva výsledkom postupov podľa ZoVO tak 
je nevyhnutné postupovať v súlade s ustanovením § 18 ZoVO. 

5. Právne vzťahy Zmluvných strán v týchto VZP a/alebo Zmluve neupravené sa riadia 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom 
znení, a to najmä Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom, ZoVO a zákonom                  
č. 185/2015 Z. z., Autorským zákonom. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov 
vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a 
dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, 
právomoc riešiť spory vyplývajúce zo Zmluvy majú príslušné súdy Slovenskej republiky, 
za použitia slovenského práva. Dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o 
medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s Čl. 6 tohto dohovoru neuplatní. 

7. Tieto VZP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva môže byť po dohode Zmluvných 
strán vyhotovená okrem slovenského jazyka aj v inej jazykovej mutácii. V prípade sporu                   
o výklade pojmov či prípadnej inej jazykovej verzii, platí výklad Zmluvy v slovenskom 
jazyku. 

8. Objednávateľ je oprávnený tieto VZP kedykoľvek jednostranne zmeniť. Dňom 
zverejnenia nového znenia VZP na webovom sídle Objednávateľa: 
https://bratislava.sk/mesto-bratislava/transparentne-mesto/vseobecne-zmluvne-
podmienky pôvodné znenie VZP stráca platnosť a účinnosť a v plnom rozsahu je 
nahradené novým znením zverejnených VZP, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom 
nedohodnú inak. Týmto nie sú dotknuté práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré 
vznikli počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia VZP.  

9. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VZP bez predchádzajúceho 
upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VZP je splnená 
umiestnením na webovom sídle Hlavného mesta Slovenskej republiky uvedeného 
vyššie. 

10. Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.2.2023. 

 

https://bratislava.sk/mesto-bratislava/transparentne-mesto/vseobecne-zmluvne-podmienky
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