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ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov  

 

medzi zmluvnými stranami:  

 

Objednávateľ:  
Názov:    Sociálna poisťovňa  

Sídlo:     Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava  

IČO:     308 074 84  

DIČ:     2020592332  

V zastúpení:    Ing. Juraj Káčer   

                                generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava  

Číslo účtu:    SK40 8180 0000 0070 0016 4314 

SWIFT:   SPSRSKBA 

 

 

(ďalej ako „objednávateľ“)  

 

a 

 

Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:  NGX, s. r. o. 

Sídlo:    Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 

IČO:    51 881 560 

DIČ:    2120829337 

IČ DPH:   SK2120829337  

V zastúpení:   Milan Rybár  

konateľ spoločnosti 

Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  

Oddiel: Sro, Vložka číslo:  139988/B 

Bankové spojenie:  Tatra Banka, a.s. 

Číslo účtu:   SK08 1100 0000 0029 4807 4994 

SWIFT:   TATRSKBX 

 

 

(ďalej ako „zhotoviteľ“)  

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ alebo spoločne ako 

„zmluvné strany“)  

 

 

PREAMBULA 

 

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je 

ponuka zhotoviteľa zo dňa 17. augusta 2021, predložená objednávateľovi v rámci zadávania 

civilnej zákazky s nízkou hodnotou na vypracovanie diela „Analýza súladu prostredia s 

licenčnými podmienkami výrobcu Microsoft“ podľa ustanovenia § 5 ods. 4 a § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov. 
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Článok I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v 

súvislosti so záväzkom zhotoviteľa vypracovať základnú analýzu súladu prostredia s 

licenčnými podmienkami výrobcu Microsoft v rozsahu podľa ods. 2 tohto článku (ďalej 

len „dielo“) a v súvislosti so záväzkom objednávateľa riadne a včas vykonané dielo 

prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi cenu určenú podľa cenovej kalkulácie, ktorej tvorí 

Prílohu č. 1 k tejto zmluve a podľa článku IV. ods. 2 tejto zmluvy. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v 

tejto zmluve vypracuje a odovzdá dielo, ktorým sa na účely tejto zmluvy rozumie 

komplexný dokument - analýza súladu prostredia s licenčnými podmienkami výrobcu 

Microsoft.  

 

Analýza sa týka zariadení: 

o počet pracovných staníc: 5000  

o počet serverov: do 20  

o počet používateľských účtov: 5000  

o počet servisných účtov: do 50  

o počet externých prístupov: do 50 

 

Predmetom zmluvy je súhrn služieb pozostávajúci z nasledovných krokov: 

 vyhodnotenie profilu inštalovaného softwarového vybavenia koncových staníc, 

 vyhodnotenie profilu inštalovaného softwarového vybavenia serverov, 

 vyhodnotenie profilu pristupujúcich užívateľov, 

 analýza prístupov užívateľov k existujúcim aplikáciám, 

 vyhodnotenie zhody s licenčnými podmienkami vyplývajúcimi z licencií v správe 

majetku objednávateľa. 

 

 

Článok II. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Objednávateľ je povinný poskytnúť včas zhotoviteľovi pravdivé informácie, všetky 

dostupné podklady a dokumenty, ktoré majú vplyv na povahu a spôsob zhotovenia diela a 

nesmie zamlčať žiadne informácie dôležité pre zhotovenie diela. 

 

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

svojich záväzkov, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávatelia. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom 

zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne dodanie diela. 
 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť práva a právom chránené záujmy objednávateľa, dôsledne 

využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti, čo podľa 

svojich odborných vedomostí a pokynov objednávateľa považuje za účelné. 
 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

riadne a včas v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou, a to v súlade s 

podmienkami tejto zmluvy a pokynmi objednávateľa. 
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5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení 

záväzkov z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, 

ktoré môžu mať vplyv na riadne plnenie predmetu zmluvy. 
 

6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň 

dohodnutú cenu, uvedenú v článku IV. ods. 1 tejto zmluvy. 
 

7. Zhotoviteľ odovzdá dielo, poverenej osobe Objednávateľa v písomnej a zároveň aj v 

editovateľnej forme spôsobom dohodnutým v čl. III tejto zmluvy. 
 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za kvantitatívne a kvalitatívne vady diela. 
 

9. Objednávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne pri vytváraní diela alebo v súvislosti 

s ním. 
 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že od pokynov objednávateľa sa môže zhotoviteľ odchýliť, 

len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme objednávateľa a zhotoviteľ nemôže včas 

dostať jeho súhlas. Zhotoviteľ je však povinný písomne o takomto postupe objednávateľa 

informovať bez zbytočného odkladu. 
 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotoveného diela je objednávateľ, ktorý je 

oprávnený s ním disponovať v zmysle licenčných podmienok uvedených v tejto zmluve.  

 

 

Článok III. 

SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v rozsahu článku 1 ods. 2 tejto zmluvy vykoná riadne a 

včas, t. j. v celom rozsahu podľa tejto zmluvy, bez vád a v lehote do 21 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a odovzdá ho objednávateľovi. Dielo je zhotovené 

riadne, ak spĺňa všetky požiadavky podľa tejto zmluvy a podľa pokynov objednávateľa a 

zodpovedá účelu sledovanému zmluvou. Dielo musí byť zhotovené a odovzdané v kvalite 

určenej objednávateľom, v súlade s právnymi predpismi a bez vád, ktoré by mohli mať 

následok vznik škody na strane objednávateľa alebo tretej osoby. 

 

2. Dňom doručenia diela do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy začína 

preberacie konanie, ktorého účelom je zistenie skutočnosti, či dielo spĺňa kvantitatívne a 

kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve. 
 

3. Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí, že dielo má zjavné vady a nedostatky, 

oznámi bezodkladne písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej 

zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa, alebo do elektronickej schránky, v lehote 

uvedenej v ods. 3 tohto článku zmluvy (ďalej len ,,oznámenie o zjavných vadách“). V 

oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne zhotoviteľovi lehotu na 

odstránenie zjavných vád, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní odo dňa 

doručenia oznámenia o zjavných vadách. Zhotoviteľ sa zaväzuje zjavné vady v takto 

stanovenej lehote odstrániť a dodať objednávateľovi dielo bez vád. 
 

4. Na účely tejto zmluvy dielo nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto 

zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej 

starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa ďalšie požiadavky uvedené v 
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tejto zmluve (ďalej len ,,zjavné vady“). 
 

5. Pre vylúčenie pochybností platí, že ak dielo k dátumu odovzdania podľa ods. 1 tohto 

článku zmluvy vykazuje zjavné vady zistené v rámci preberacieho konania, má sa za to, 

že zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením ku dňu odovzdania 

diela podľa ods. 1 tohto článku zmluvy. Odstránenie zjavných vád zhotoviteľom, v 

náhradnej lehote podľa ods. 3 tohto článku zmluvy nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti 

za škodu a objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu v súlade s článkom VI 

ods. 1 tejto zmluvy. 
 

6. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom 

a zhotoviteľom. Preberací protokol sa vyhotovuje vo 2 rovnopisoch, po jednom rovnopise 

pre každú zmluvnú stranu. Preberací protokol musí byť podpísaný oboma zmluvnými 

stranami, a to zodpovednou osobou objednávateľa, ktorým je riaditeľ sekcie informatiky 

a za zhotoviteľa Milan Rybár, konateľ. 
 

7. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a nedodržaním všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 
 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odsúhlasené dielo bude Objednávateľovi dodané v písomnej 

forme v 2 (dvoch) vyhotoveniach a v elektronickej forme na dátovom nosiči (USB disk), 

a to v nasledovnej forme: textová časť – Word, tabuľková časť a prepočty – Excel. 

Nedostatočné dodržanie a/alebo zlyhanie v preukázaní alebo akejkoľvek pochybnosti 

o dodržaní formy a spôsobu doručenia, sa bude považovať za závažné porušenie zmluvy. 

 

9. Kontrolu plnenia predmetu plnenia budú vykonávať poverení zamestnanci Sociálnej 

poisťovne, čím nie je dotknuté právo vykonať kontrolu plnenia predmetu plnenia aj bez 

uvedenia dôvodu, a to kedykoľvek.  

 

10. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza 

na objednávateľa odovzdaním diela objednávateľovi, t.j. podpísaním preberacieho 

protokolu podľa ods. 6 tohto článku.  

 

 

Článok IV. 

CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cena za zhotovenie a dodanie diela podľa článku I. tejto zmluvy je stanovená v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) nasledovne: 

 

Cena bez DPH:   13 650,00 EUR (slovom trinásťtisícšesťstopäťdesiat eur)  

DPH 20%:     2 730,00 EUR (slovom dvetisícsedemstotridsať eur)  

Cena vrátane DPH:  16 380,00 EUR (slovom šestnásťtisíctristoosemdesiat eur). 

 

Cenová kalkulácia tvorí Prílohu č. 1  k tejto zmluve. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený po splnení záväzkov vystaviť 
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faktúru na cenu podľa ods. 1 tohto článku po podpísaní preberacieho protokolu podľa čl. 

III ods.  6 tejto zmluvy, ktorý bude tvoriť prílohu k faktúre. 

 

3. Cena uvedená v ods. 1 tohto článku je dohodnutá ako cena maximálna a konečná. Pre 

vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady 

činnosti, práce, výkony alebo služby súvisiace s riadnym dodaním diela ako aj všetky 

náklady zhotoviteľa nevyhnutne vynaložené v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy, 

vrátane odplaty za licenciu a tiež tých nákladov, ktoré nie sú konkrétne uvedené v 

zmluve. 
 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že stanovená cena za dielo bude uhradená objednávateľom 

bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, na 

základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi. 
 

5. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu podľa platných 

právnych predpisov a špecifikáciu fakturovanej sumy. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 

objednávateľovi faktúru poštou, a to doporučene na adresu objednávateľa pre 

doručovanie faktúr uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 
 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovenú faktúru zaslať listinne poštou a súčasne v textovo 

čitateľnom súbore vo formáte PDF elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa 

faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vystavení. Takto predložená faktúra nesmie 

byť vo forme obrázku, ale musí byť strojovo čitateľná. Zhotoviteľ vyhlasuje, že obsah 

faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na 

e-mailovú adresu objednávateľa. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je Sociálna 

poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava. Všetky faktúry 

vyplývajúce z tejto zmluvy a objednávky podliehajú povinnosti zverejnenia zo strany 

objednávateľa. 

 

7. Zhotoviteľom vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. V prípade, ak faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky 

zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 

objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej doplnenie, resp. opravu 

a zhotoviteľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. 

doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Zhotoviteľ je zároveň povinný bezodkladne 

poslať opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 

uvedenú v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy. 

 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť všetky správne a iné poplatky, ktoré súvisia s plnením 

záväzku podľa tejto zmluvy. 
 

9. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 
 

10. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa, 

bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo 

odstúpenia vo výške percentuálneho podielu z dohodnutej ceny jednotlivých prác v 

súlade s prílohou č.  1 – Cenová kalkulácia.  

 

mailto:faktury@socpoist.sk
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Článok V. 

LICENCIE 

 

1. Ku všetkým výstupom spojeným s realizáciou predmetu zmluvy, ktoré podliehajú 

ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Autorský zákon“) sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi podľa      

§ 70  autorského zákona výhradnú licenciu - súhlas na použitie diela alebo jeho časti, a to 

akýmkoľvek spôsobom podľa § 19 odsek 4 autorského zákona, ktorý je v čase  

nadobudnutia účinnosti zmluvy technicky možný a právne prípustný, no najmä na:  

a) použitie diela vcelku alebo len čiastočne (po častiach) všetkými spôsobmi 

známymi ku dňu účinnosti zmluvy o dielo, najmä na jeho priame používanie 

objednávateľom pri výkone jeho činnosti, 

b) vyhotovenie rozmnoženiny diela, 

c) spracovanie, preklad a adaptáciu diela, 

d) zaradenie diela do súborného diela, 

e) verejné vystavenie diela, 

f) verejné vykonanie diela, 

g) verejný prenos diela, 

h) zmenu, úpravu, dokončenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, 

úpravu, preklad resp. dokončenie diela, ako aj na použitie takéhoto diela, 

i) spracovávanie, upravovanie a vytváranie odvodeného diela z diela, ako aj právo 

udeľovať súhlas tretím osobám k vykonávaniu týchto činností a takto spracované, 

upravené alebo odvodené dielo ďalej užívať v rozsahu podľa tejto zmluvy, 

j) udeľovať práva na využívanie diela v rozsahu práv poskytnutých zhotoviteľom 

objednávateľovi zmluvou o dielo akejkoľvek tretej osobe, ktorá bude oprávnená 

poskytovať plnenie objednávateľovi v súvislosti s dielom.  

 

2. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi:  

a) výhradnú licenciu na použitie diela alebo jeho časti, 

b) v územnom rozsahu neobmedzenom, 

c) vo vecnom rozsahu neobmedzenom, 

d) v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv poskytovateľa podľa § 32 

Autorského zákona.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena zhotoviteľa za udelenie licencie k dielu je 

zahrnutá v cene za dielo podľa článku IV. ods. 2 tejto zmluvy. 

 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený udeliť objednávateľovi licenciu a ostatné 

oprávnenia na používanie diela podľa tejto zmluvy a že udelenie licencií podľa tejto 

zmluvy nie je v rozpore so žiadnym jeho zmluvným záväzkom alebo platným právnym 

predpisom. V prípade, ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, objednávateľ je 

oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, 

ktorá mu tým vznikla. 
 

5. Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám nielen štátnym orgánom a 

orgánom verejnej správy Slovenskej republiky alebo právnickým osobám založenými 

týmito orgánmi a právnickým osobám založeným na základe zákona na osobitný účel 

plnenia potrieb vo všeobecnom záujme alebo iným osobám, na ktoré bude prenesený 

výkon štátnej alebo verejnej správy, s čím zhotoviteľ vyjadruje svoj súhlas. 



                                                                                                č. 2015-31/2021-BA 

7 
 

 

6. Objednávateľ je oprávnený používať dielo spracované alebo upravené v rozsahu a 

spôsobmi uvedenými v tejto zmluve a postúpiť zmluvou najmä na iné štátne orgány a 

orgány verejnej správy Slovenskej republiky alebo právnickým osobám založenými 

týmito orgánmi a právnickým osobám založeným na základe zákona na osobitný účel 

plnenia potrieb vo všeobecnom záujme alebo iným osobám, na ktoré bude prenesený 

výkon štátnej alebo verejnej správy v oblasti, na ktorý bol vytvorený, k čomu zhotoviteľ 

touto zmluvou udeľuje svoj súhlas.  

 

7. Ak zhotoviteľ  vykonaním autorského diela, alebo časti poveril tretiu osobu, alebo 

zamestnanca je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby mu táto tretia osoba, resp. 

zamestnanec udelila výhradnú licenciu na jeho použitie v rozsahu rovnakom ako je 

uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku zmluvy a tak, aby ju (resp. sublicenciu) bol oprávnený 

udeliť objednávateľovi, resp. previesť ju na objednávateľa v súlade s touto zmluvou. 

Zároveň je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby mu tretia osoba, resp. zamestnanec udelil 

prehlásenie, že si nebude uplatňovať autorské práva po celú dobu trvania autorských 

práv. 

 

8. Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diel tretích osôb a 

zamestnancov podľa ods.7 tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie 

práv inej osoby, t. j. subdodávateľa z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v 

dôsledku použitia autorského diela objednávateľom. 

 

9. V prípade, že si akákoľvek tretia strana, vrátane zamestnancov zhotoviteľa alebo 

subdodávateľov, uplatní akýkoľvek nárok proti objednávateľovi z titulu porušenia 

autorských práv tejto tretej osoby alebo akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti so 

zmluvou, zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú 

pomoc a uhradiť akékoľvek všetky náklady, ktoré vznikli/vzniknú objednávateľovi 

v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby a nahradiť 

objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku uplatnenia 

vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia. 

 

10. Zhotoviteľ prehlasuje v mene svojom a v mene tretích osôb (ak budú poverené 

zhotovením diela/alebo jeho časti v zmysle ods. 7 toto článku zmluvy), že po celú dobu 

trvania majetkových práv k autorskému dielu si nebude uplatňovať autorské práva. 

 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na 

použitie diela v rozsahu licencie (sublicencia) a/alebo je oprávnený licenciu zmluvou 

postúpiť. O postúpení Licencie a o osobe postupníka je Nadobúdateľ povinný 

informovať autora bez zbytočného odkladu. 

 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zániku objednávateľa, prechádzajú všetky práva 

v zmysle tohto článku zmluvy na právneho nástupcu objednávateľa. 

 

13. Zaplatením ceny za predmet zmluvy podľa článku IV tejto zmluvy výhradná licencia 

v zmysle tohto článku zmluvy prechádza na objednávateľa bez ďalších finančných 

nárokov zhotoviteľa 
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Článok VI. 

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 

 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela riadne a včas má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela, a to v prípade, ak je zhotoviteľ 

osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku IV. ods. 2 

tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. 

 

2. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne 

splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej 

nariadením vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády č. 303/2014 Z. z. 

 

3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 

zakladajúcej právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy má objednávateľ právo 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny podľa článku IV. ods. 1 

zmluvy, a to v prípade, ak je zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, 

aj s DPH. Toto právo má objednávateľ bez ohľadu na to, či od Zmluvy odstúpi alebo nie. 

 

 

Článok VII. 

UKONČENIE ZMLUVY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou 

zmluvných strán ku dňu v nej uvedenému, odstúpením od zmluvy alebo výpoveďou. 

 

2. Od tejto zmluvy je možné odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku, v 

tejto zmluve, alebo ak ktorákoľvek zo zmluvných strán podstatným spôsobom poruší 

povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Odstúpenie je potrebné urobiť písomne a doručiť 

druhej zmluvnej strane, inak je neplatné. Objednávateľ má právo na náhradu škody a 

nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom 

nasledujúcom po dni doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

3. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ  

 

a) nebude vytvárať dielo v súlade s touto zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie 

svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u objednávateľa opodstatnenú 

obavu, že zhotoviteľ neplní účel tejto zmluvy a konanie zhotoviteľa bude 

preukázateľne v rozpore s pokynmi objednávateľa, 

b) nedodá dielo v stanovenej lehote alebo bez zjavných vád ani po uplynutí náhradnej 

lehoty podľa článku III ods. 4 tejto zmluvy, 

c) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa článku II a článku VIII 

tejto zmluvy.  

 

4. Túto zmluvu je možné ďalej ukončiť písomnou výpoveďou kedykoľvek aj bez uvedenia 

dôvodu s 30 - dňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom 

nasledujúcim po dni, v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane.  

 

5. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku nevznikne, pokiaľ povinná strana 

preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené prípadom vyššej moci. 
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Článok VIII. 

 OSOBITNÉ USTANOVENIA 

1. Zhotoviteľ (v prípade skupiny dodávateľov každý člen skupiny dodávateľov), jeho 

subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri 

partnerov verejného sektora“), ktorí sú uvedení v prílohe č. 3 k zmluve musia byť v čase 

uzavretia zmluvy, v súlade s § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, 

ak im zákon o registri partnerov verejného sektora túto povinnosť ukladá. Objednávateľ 

neuzatvorí túto zmluvu so zhotoviteľom, ak v čase jej uzavretia nebude mať zhotoviteľ, 

jeho subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného 

sektora splnenú podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak im zákon 

o registri partnerov verejného sektora túto povinnosť ukladá, alebo ak zhotoviteľ bude 

mať uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.    

2. Objednávateľ môže podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od tejto 

zmluvy, ak zhotoviteľ v čase uzatvorenia zmluvy nebol zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora, ak mu zákon o registri partnerov verejného sektora túto povinnosť 

ukladá alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol 

právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom 

obstarávaní. 

3. Na plnenie predmetu zmluvy môže zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Zhotoviteľ je 

povinný pri uzatvorení zmluvy uviesť zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o 

všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto zmluvy a údaje 

o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu 

a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve a obsahuje 

okrem uvedených údajov podiel plnenia zo zmluvy v % a stručný opis časti zmluvy, ktorá 

bude predmetom subdodávky. 

4. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 k tejto zmluve najneskôr do 5 

pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny písomnou formou na adresu uvedenú 

v záhlaví zmluvy. 

5. V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou 

subdodávateľa povinný písomne oznámiť objednávateľovi údaje o navrhovanom novom 

subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, resp. identifikačné údaje podnikateľského 

subjektu. Zmena nového subdodávateľa sa vykoná zápisom o zmene prílohy dňom jej 

podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky; 

vzor zápisu o zmene prílohy k zmluve tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluvy; osobami 

oprávnenými konať vo veciach zmeny prílohy č. 2 k zmluve sú: 

za zhotoviteľa: Milan Rybár, konateľ 

za objednávateľa: riaditeľ sekcie informatiky 

6. Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie predmetu 

zmluvy. 

7. Objednávateľ podpísaním tejto zmluvy akceptuje všetkých subdodávateľov zhotoviteľa, 

čo však zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za kvalitu plnenia zmluvy podľa všeobecne 
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záväzných právnych predpisov a tejto zmluvy.  

8. Pri plnení zmluvy treťou osobou (subdodávateľom) má zhotoviteľ zodpovednosť akoby 

plnil predmet zmluvy sám. 

9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu svojich 

identifikačných a kontaktných údajov. 

10. Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho 

konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom 

vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ bude povinný na požiadanie zhotoviteľa dať 

ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť 

vznikne príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť bude platiť recipročne aj pre 

zhotoviteľa, pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná podpora sa 

poskytne iba v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych 

predpisov v súvislosti s plnením tejto zmluvy.  

11. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie 

akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného 

alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré sám inicioval 

v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne oznámiť 

objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov zhotoviteľa podal proti nemu návrh na 

vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie 

a jej ukončenie. 

12. Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj prípadní subdodávatelia sú povinní zachovať 

mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej 

prílohách a/alebo, ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách a/alebo, ktoré im boli 

poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa 

oboznámili počas plnenia tejto zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, 

s údajmi, ktoré podliehajú ochrane podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s údajmi o klientoch 

a obchodných partneroch objednávateľa, s údajmi z informačného systému objednávateľa 

a s údajmi získanými v rámci predzmluvných rokovaní, ktoré súvisia so zmluvou, 

s výnimkou nasledujúcich prípadov: 

a) ak je poskytnutie informácie od dotknutej strany uložené na základe všeobecne 

záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom 

podľa všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov); 

b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 

mlčanlivosti dotknutou stranou, informácie, ktoré už sú v deň podpísania zmluvy 

verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpísania tejto zmluvy získať 

z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

c) ak sa jedná o informácie, ktoré sa stanú po podpísaní zmluvy verejne známymi, 

alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných 

prostriedkov; 

d) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany 

(vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní 
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všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej 

strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti; 

e) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného 

konania, ktorého je dotknutá strana účastníkom; 

f) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej strany. 

13. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, 

ibaže by z tejto zmluvy, alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 

vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po ukončení tejto zmluvy. 

14. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím 

osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa 

nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, subdodávatelia, audítori alebo právni 

poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní 

povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 

15. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinnosti 

mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 

16. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany 

s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, 

vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

17. Túto zmluvu je možné meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania 

v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s európskou 

legislatívou. Zmena zmluvy musí byť písomná. 

 

Článok IX.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako 

aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na 

zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu.  

 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa článku III. ods. 1, a to odo dňa jej 

účinnosti, do riadneho a úplného splnenia záväzkov z nej vyplývajúcich. 
 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. 

 

4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými a číslovanými dodatkami podpísanými 

obidvomi zmluvnými stranami, ktoré  budú jej neoddeliteľnou súčasťou. Písomná zmena 

subdodávateľa zhotoviteľa podľa článku VIII.  ods. 5 zmluvy sa vykoná zápisom o zmene 

prílohy k zmluve, ak nebude v rozpore s ustanovením § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní a európskou legislatívou. 
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5. Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo 

zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhradu škody vzniknutej 

porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto 

zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 

ukončení zmluvy, napr. dôvernosť informácií a mlčanlivosť. 

 

6. Právne vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie 

neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike a 

súťažnými podmienkami. 
 

7. V prípade, ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, neúčinné 

alebo nevykonateľné nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť, alebo vykonateľnosť 

ostatného obsahu tejto zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, 

ktoré sa čo najviac blíži zamýšľanému účelu, sledovanému zmluvnými stranami. To isté 

platí aj pre prípad zmluvnej medzery. 
 

8. 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. 
 

9. V prípade rozhodnutia zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja 

podniku alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného 

konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa, jeho 

vstupe do likvidácie, je zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť objednávateľovi 

uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak 

zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce. 
 

10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých každý má 

platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy. 
 

11. 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 

bez výhrad vyjadrujú svojimi podpismi.  

 

12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  

Príloha č. 1 - Cenová kalkulácia 

Príloha č. 2 -  Zoznam subdodávateľov; 

Príloha č. 3 -  Vzor zápisu o zmene prílohy. 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

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

 

 

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

      Ing. Juraj Káčer     Milan Rybár 

    generálny riaditeľ         konateľ spoločnosti 

  Sociálnej poisťovne      NGX, s. r. o. 



                                                                                                č. 2015-31/2021-BA 

13 
 

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 2015-31/2021-BA  

 

 

CENOVÁ KALKULÁCIA 

 

 

 

Predmet zmluvy 

Merná 

jednotka 

(MJ) 

Počet 

MJ 

Jednotková 

cena za MJ 

 v EUR bez 

DPH 

Celková 

maximálna cena 

za predmet 

zákazky v EUR 

bez DPH 

20% DPH 

Celková 

maximálna cena 

za predmet 

zmluvy v EUR s 

DPH 

Analýza súladu 

prostredia s licenčnými 

podmienkami výrobcu 

Microsoft 

ks  1  13 650,00  13 650,00   2 730,00 16 380,00  

 

 

 

V Bratislave dňa          

     

 

 

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

Milan Rybár  

     konateľ spoločnosti 

                                      NGX, s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                č. 2015-31/2021-BA 
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 2015-31/2021-BA 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 

NGX, s. r. o. 

Bancíkovej 1/A 

821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov 

IČO: 51 881 560 

  

 

Na uskutočnení plnenia zmluvy o dielo na vypracovanie Analýzy súladu prostredia s 

licenčnými podmienkami výrobcu Microsoft č. 2015-31/2021-BA: 

 

a) sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy o dielo uskutočníme 

vlastnými kapacitami. 

 

b) sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

 

 

 

P. 

č. 

Meno 

a priezvisko 

alebo obchodné 

meno alebo 

názov 

subdodávateľa. 

Adresa sídla 

alebo miesta 

podnikania 

subdodávateľa. 

IČO 

Meno 

a priezvisko, 

adresa pobytu 

a dátum 

narodenia osoby 

oprávnenej 

konať za 

subdodávateľa 

Podiel 

plnenia zo 

zmluvy o 

dielo v % 

Predmet subdodávok 

1.      

2.      

3.      

 

V Bratislave dňa          

     

 

 

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

Milan Rybár  

     konateľ spoločnosti 

                                      NGX, s. r. o. 
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Príloha č. 3 k zmluve č.  2015-31/2021-BA 

 

(VZOR) 

 

Z Á P I S  

o zmene prílohy   

k zmluve o dielo na vypracovanie Analýzy súladu prostredia s licenčnými podmienkami 

výrobcu Microsoft č. č.  2015-31/2021-BA: 

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

(ďalej len „zmluva“) medzi: 

 

zhotoviteľom NGX, s. r. o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava - 

mestská časť Ružinov, IČO: 51 881 560 

 (ďalej len „zhotoviteľ“)  

a  

objednávateľom Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, 

IČO: 30807484 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

V súlade s čl. VIII odsek 5 zmluvy, v ktorom sa zmluvné strany dohodli o spôsobe zmeny 

prílohy č. 2 k zmluve, zmluvné strany v zastúpení ich oprávnenými zástupcami podpisujú 

tento zápis, ktorým sa mení príloha č. 2 k zmluve „Zoznam subdodávateľov“, ktorá tvorí 

prílohu k tomuto zápisu.  

 

Dôvod potreby uskutočnenia zmeny prílohy č. 2 k zmluve „Zoznam subdodávateľov“: 

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

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

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

Tento zápis je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.  

 

Tento zápis nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

 

Nadobudnutím účinnosti tohto zápisu sa v celom rozsahu mení znenie prílohy č. 2 k zmluve 

„Zoznam subdodávateľov“.   

 

 

Bratislava, dňa ...............              Bratislava, dňa ................... 

 

Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 

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

oprávnená osoba              riaditeľ sekcie informatiky 

 

Príloha:  

Príloha č. 2 k zmluve – „Zoznam subdodávateľov“ 

 


