
Zmluva o pripojení do vládnej dátovej siete GOVNET 

a o poskytnutí súvisiacich výkonov 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Sídlo:   Kollárova 8, 917 02 Trnava 

IČO:   42 156 424 

DIČ:   20 2273 6287 

IČ DPH:  SK20 2273 6287 

Zastúpená:  Ing. Pavel Karel 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK63 8180 0000 0070 0062 0770 

 (ďalej len „NASES“) 

 

a 

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Sídlo:   Miletičova 3, 824 67 Bratislava    

IČO:   00166197  

DIČ:   2020830218 

Zastúpený:  Ing. Alexander Ballek, predseda úradu 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:   SK46 8180 0000 0070 0007 2444 

(ďalej len „ŠÚ SR“) 

 

(NASES a ŠÚ SR spoločne ďalej len „Zmluvné strany“) 

 

 

Preambula 

 

Keďže 

 

predmetom činnosti NASES je správa, prevádzkovanie a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET 

(ďalej len „GOVNET“); 

 

NASES nemá kryté náklady vzniknuté s pripojením ŠÚ SR do GOVNET príspevkom z rozpočtu 

zriaďovateľa NASES; 

 

ŠÚ SR ako subjekt oprávnený na pripojenie do GOVNET prejavil záujem o pripojenie 

do GOVNET a o nahradenie nákladov s tým spojených; 

 

sa Zmluvné strany rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o pripojení do vládnej dátovej siete 

GOVNET a o poskytnutí súvisiacich výkonov (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných 

podmienok: 

 

 



Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto Zmluvy je: 

a) záväzok NASES zabezpečovať pripojenie ŠÚ SR do GOVNET počas trvania tejto 

Zmluvy, 

b) záväzok ŠÚ SR viazať prostriedky v rámci svojho rozpočtu v prospech NASES na 

náklady vzniknuté s plnením záväzku NASES podľa písm. a) tohto odseku, ktoré nie sú 

kryté príspevkom z rozpočtu zriaďovateľa NASES, 

c) úprava práv a povinností súvisiacich s plnením záväzkov Zmluvných strán podľa písm. 

a) a b) tohto odseku. 

 

Čl. II 

Podmienky pripojenia 

 

1. NASES vytvorí pre ŠÚ SR potrebné uzly na pripojenie do GOVNET. 

 

2. NASES je povinná zabezpečiť pripojenie ŠÚ SR do GOVNET najneskôr do siedmych 

dní od vytvorenia uzlov podľa ods. 1 tohto článku. 

 

3. NASES je povinná zabezpečiť bezpečnosť a kyberbezpečnosť uzlov GOVNET pre ŠÚ 

SR. 

 

4. Zoznam zriaďovaných uzlov GOVNET pre ŠÚ SR je uvedený v Prílohe č. 1 tejto 

Zmluvy. 

 

5. Podrobná špecifikácia poskytovaných výkonov je uvedená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

 

6. Uzol GOVNET bude zriadený podľa technických požiadaviek k pripájaniu sa do siete 

GOVNET definovaných v dokumente „Informácie pre uzly - technické požiadavky k 

pripájaniu do siete Govnet“, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 

 

7. O zriadenie nových uzlov GOVNET môže ŠÚ SR požiadať NASES formou e-mailovej 

žiadosti so špecifikáciou prípojného miesta a to na adresu ......................... NASES sa 

zaväzuje do 30 dní odo dňa obdržania požiadavky pripraviť návrh dodatku k tejto 

Zmluve a poskytnúť ho ŠÚ SR na pripomienkovanie. Po schválení požiadavky na 

pripojenie nových uzlov GOVNET pre ŠÚ SR a uzatvorení dodatku k tejto Zmluve sa 

bude postupovať podľa ods. 2 tohto článku. 

 

8.  NASES bude zabezpečovať pripojenie ŠÚ SR do GOVNET v režime 24 hodín x 7 dní v 

týždni a o všetkých výpadkoch a odstávkach systému bude informovať ŠÚ SR. NASES 

je oprávnená v prípade hrozby kybernetického útoku alebo iného ohrozenia GOVNET 

na nevyhnutný čas blokovať pripojenie ŠÚ SR do GOVNET. 

 

9. ŠÚ SR sa zaväzuje nezasahovať do zariadení v správe NASES bez jej predchádzajúceho 

súhlasu. ŠÚ SR sa zaväzuje informovať NASES o výpadkoch alebo chybách fungovania 

uzlov GOVNET a ich pripojenia, a to bezodkladne ako sa o tom dozvie. 

  

 

 

mailto:govnet@nases.gov


Čl. III 

Náhrada za pripojenie 

 

1. ŠÚ SR je povinný viazať v rámci svojho rozpočtu rozpočtové prostriedky na náklady 

vzniknuté s pripojením do GOVNET, v prospech NASES, príspevkovej organizácie 

patriacej pod rozpočtovú kapitolu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky.  

Celková výška týchto nákladov za dobu trvania tejto zmluvy je 27 130 Eur (slovom 

dvadsaťsedemtisícstotridsať eur). 

 

2. Výška nákladov pre rok 2020 je 1 546 Eur (slovom jedentisícpäťstoštyridsaťšesť eur), pre 

rok 2021 je 12 792 Eur (slovom dvanásťtisícsedemstodeväťdesiatdva eur) a pre 2022 je 12 

792 Eur (slovom dvanásťtisícsedemstodeväťdesiatdva eur). 

 

Čl. IV 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022. 

 

2. V prípade, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán bude mať záujem o predĺženie trvania 

Zmluvy, sa zaväzuje do  15.12.2022 písomne požiadať druhú Zmluvnú stranu o predĺženie 

trvania Zmluvy. V takom prípade sa Zmluvné strany zaväzujú do 14 dní odo dňa doručenia 

žiadosti uskutočniť rokovanie o podmienkach predĺženia trvania Zmluvy a následne uzavrieť 

dodatok k tejto Zmluve v zmysle čl. V ods. 2 tejto Zmluvy. 

 

3. V prípade, ak: 

a) o predĺženie trvania Zmluvy požiadal ŠÚ SR, 

b) Zmluvné strany sa nedohodli na podmienkach predĺženia trvania tejto Zmluvy podľa 

ods. 2 tohto článku a 

c) ŠÚ SR písomne oznámil, že trvá na svojej žiadosti, 

trvanie Zmluvy sa predlží o jeden rok. NASES je v takom prípade oprávnená jednostranne určiť 

výšku nákladov vzniknutých s pripojením ŠÚ SR do GOVNET po dobu ďalšieho roka a ŠÚ SR 

je povinný takto vyčíslené náklady uhradiť NASES v lehotách a spôsobom určeným  v tejto 

Zmluve. 

 

4. Túto Zmluvu je možné jednostranne písomne vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná 

lehota je tri (3) mesiace a začína plynúť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. Výpovedná lehota skončí však 

najneskôr v termíne uvedenom v ods. 1 tohto článku alebo v súlade s termínom uvedeným 

v dodatku k tejto Zmluve upravujúcim predĺženie trvania tejto Zmluvy. 

 

5. Od tejto Zmluvy je možné písomne odstúpiť v prípade opakovaného alebo podstatného 

porušenia niektorej zmluvnej povinnosti. Na účely tejto Zmluvy je porušenie Zmluvy podstatné, 

ak 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 strana nebude mať záujem na plnení povinností 

pri takom porušení Zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie Zmluvy nie je 

podstatné.  

 



6. V prípade, ak dôjde k ukončeniu Zmluvy pred termínom uvedeným v bode 1. tohto čl.VI 

Zmluvy, ŠÚ SR má nárok na vrátenie alikvótnej časti náhrady za pripojenie za obdobie po 

ukončení účinnosti tejto Zmluvy.  

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv. 

 

2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných 

dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán. 

 

3. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

 

4. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné alebo ak sa neplatnými 

stanú neskôr alebo svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatného 

obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži 

účelu, sledovanému Zmluvnými stranami. 

 

5. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a 

vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné 

všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

 

6. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 

Zmluvy alebo neskôr písomne oznámené. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne 

oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne 

po tom, čo k takejto zmene dôjde. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť doručovaná 

na miesto pre doručovanie písomností sa považuje za doručenú v tretí (3.) pracovný deň 

nasledujúci po dni podania písomnosti na poštovú prepravu, ak písomnosť nebude doručená 

skôr. 

 

7. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých NASES dostane dva rovnopisy 

a ŠÚ SR dva rovnopisy. 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto 

Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie 

je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi 

podpismi tejto Zmluvy. 

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že NASES nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky 

voči ŠÚ SR-u podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov  plynúce z tejto Zmluvy na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

ŠÚ SR-u. Právny úkon, ktorým by došlo k postúpeniu pohľadávky NASES-u v rozpore s touto 

zmluvou je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. 

 

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 

Príloha č. 1 – Zoznam uzlov GOVNET pre ŠÚ SR 



Príloha č. 2 – Špecifikácia výkonov 

Príloha č. 3 – Informácie pre uzly - technické požiadavky k pripájaniu do siete Govnet 

 

 

Za Národnú agentúru 

pre sieťové a elektronické služby: 

 

V Bratislave, dňa .................. 

 

 

 

 

Ing. Pavel Karel 

generálny riaditeľ 

Za Štatistický úrad Slovenskej republiky : 

 

 

V Bratislave, dňa .................. 

 

 

 

 

                Ing. Alexander Ballek 
                     predseda úradu 

 

 

  

 


