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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

 

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

Poskytovateľ 

 

Obchodné meno:   Asseco Central Europe, a.s. 

Sídlo:    Galvaniho 19045/19, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 

IČO:    35 760 419 

Zápis:    OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2024/B 

Štatutárny orgán:  Jozef Klein, predseda predstavenstva 

    Branislav Tkáčik, člen predstavenstva 

 Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 IBAN:    SK4909000000000171524706 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

  

 a 

 

Objednávateľ 

 

Názov organizácie:   Environmentálny fond                                 

Sídlo organizácie:     Nevädzová 5, 821 01  Bratislava 

Krajina:                    Slovenská republika     

Štatutárny zástupca:    Ing. Ľubomír Vačok – generálny riaditeľ 

IČO:                          30 796 491                

Kontaktná osoba:         Mgr. Vojtech Pajtinka 

Telefón:                        0917 366 732  

E-mail:                           pajtinka@envirofond.sk       

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK13 8180 0000 0070 0019 8071   

 

     (ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

 (Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ a individuálne aj ako 

 „Zmluvná strana“) 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej ako „Zmluva“) v zmysle 

ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 
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2. PREDMET ZMLUVY  

 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní služieb týkajúcich sa integrácie IS Fabasoft s ÚPVS, 

pričom špecifikácia jednotlivých služieb (ďalej ako „Služby“), ktoré bude Poskytovateľ 

poskytovať Objednávateľovi  je  stanovená v Prílohe č.1 k tejto Zmluve. 

2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje Služby vykonať podľa pokynov Objednávateľa uvedených v tejto 

Zmluve a v dohodnutom čase a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas poskytnuté Služby 

zo strany Poskytovateľa uhradiť Poskytovateľovi Odmenu.   

 

3. ODMENA 

 

3.1. Cena za Služby je dohodnutá vo výške 15 000 € (slovom pätnásť tisíc EUR) bez DPH. K cene za 

Služby bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov a bude Poskytovateľovi 

Objednávateľom uhradená po vykonaní všetkých Služieb.  

3.2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude Akceptačný protokol podpísaný Zmluvnými stranami 

bez výhrad. Splatnosť faktúry vystavenej podľa tejto Zmluvy je tridsať (30) dní odo dňa 

doručenia daňového dokladu – faktúry Objednávateľovi.  

3.3. Faktúra, ktorá spĺňa náležitosti sa považuje za doručenú aj keď bolo jej prevzatie 

Objednávateľom odopreté, a to tretím (3.) pracovným dňom po jej preukázateľnom odoslaní 

na adresu Objednávateľa.  

3.4. Faktúra musí obsahovať údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak faktúra nebude 

obsahovať stanovené náležitosti podľa platných právnych predpisov, je Objednávateľ 

oprávnený vrátiť ju v lehote siedmych (7) dní od jej obdržania Poskytovateľovi s presným 

uvedením chýbajúcich náležitostí, alebo nesprávnych údajov. V takom prípade sa preruší 

plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného 

daňového dokladu Objednávateľovi. V prípade, že Objednávateľ faktúru vráti  bezdôvodne, 

napriek tomu, že je správna a predpísané náležitosti obsahuje, plynutie lehoty splatnosti sa 

nepreruší a pokiaľ Objednávateľ fakturovanú čiastku nezaplatí v pôvodnom termíne splatnosti, 

je v omeškaní.  

3.5. Všetky platby realizované na základe tejto Zmluvy sa uskutočňujú bankovým prevodom na účet 

druhej zmluvnej strany uvedený v príslušnom účtovnom doklade (faktúre). 

 

 

4. SPÔSOB, TERMÍN A MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

 

4.1. Poskytovateľ je povinný vykonávať Služby prostredníctvom svojich zamestnancov. 

4.2. Termín na vykonanie Služieb je stanovený do 6 mesiacov od podpisu Zmluvy.  

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude vykonávať Služby pre Objednávateľa v sídle 

Objednávateľa osobne alebo pomocou technického pripojenia. Za týmto účelom sa 

Objednávateľ zaväzuje vytvoriť zodpovedajúce pracovné podmienky pre riadny výkon Služieb 

zo strany Poskytovateľa. Objednávateľ je povinný oboznámiť Poskytovateľa s pravidlami a 

vnútornými predpismi o bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a pohybovaní sa v priestoroch 

Objednávateľa, vrátane prístupu do týchto priestorov, prípadne s inými pravidlami 

a predpismi, ktoré sa budú týkať poskytovaných Služieb. 

4.4. Poskytovateľ bude vykonávať všetky Služby na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v 

dojednanom čase a plne v súlade s pokynmi Objednávateľa.   
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4.5. Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby pre Objednávateľa výlučne v pracovných dňoch 

v čase od 8:00 do 16:30 hod., pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.  

 

 

5. AKCEPTÁCIA  

 

5.1. Služby vykonané Poskytovateľom sa považujú za riadne poskytnuté až po akceptácii 

Objednávateľom. Akceptačný protokol Poskytovateľ vyhotoví po dodaní Služieb v súlade 

s Prílohou č.2. 

5.2. Odo dňa doručenia Akceptačného protokolu plynie Objednávateľovi 5 (slovom: päť) dňová 

akceptačná lehota, v rámci ktorej je povinný súpis dodaných služieb akceptovať alebo vrátiť 

Poskytovateľovi s uvedením výhrad. V prípade, ak Služba nie je vykonaná v súlade s touto 

Zmluvou, Poskytovateľ je povinný podľa predložených pripomienok Objednávateľa vykonať 

nápravu, resp. zdôvodniť písomne neodôvodnenosť pripomienok Objednávateľa a to bez 

zbytočného odkladu a doručiť nový Akceptačný protokol. Pokiaľ 5 dňová akceptačná lehota 

uplynula alebo Objednávateľ odmietne podpísať Akceptačný protokol, hoci Služba bola dodaná 

riadne a včas, Akceptačný protokol sa považuje za akceptovaný bez výhrad. Akceptačnou 

lehotou, uvedenou v tomto ustanovení, sa rozumejú pracovné dni. Toto ustanovenie platí 

obdobne aj pre opätovne zaslaný Akceptačný protokol. 

 

 

6. SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú poskytovať vzájomne súčinnosť pri plnení práv a 

povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a zároveň si budú bez zbytočného odkladu poskytovať 

všetky informácie o skutočnostiach dôležitých pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy. 

6.2. Odborné práce a činnosti dojednané v tejto Zmluve je Poskytovateľ povinný zabezpečovať 

s náležitou starostlivosťou a odbornosťou v súlade so záujmami a potrebami Objednávateľa. 

Poskytovateľ sa zaväzuje upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov, na 

akékoľvek prekážky vo vykonaní Služieb alebo objektívnu nemožnosť vykonania Služieb podľa 

pokynov Objednávateľa.  

6.3. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, dojednania v tejto 

Zmluve, a Poskytovateľ prehlasuje, že sa bude riadiť a vychádzať z dokladov a informácií, ktoré 

mu pre riadne a včasné plnenie dojednaných Služieb Objednávateľ poskytne. Poskytovateľ nie 

je viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi. 

6.4. Ak na vykonanie Služieb Poskytovateľ potrebuje podklady od Objednávateľa, Objednávateľ sa 

ich zaväzuje odovzdať Poskytovateľovi v čase, ktorý si zmluvné strany dohodnú v rámci 

vzájomných písomných konzultácií. Ak sa Objednávateľ vlastnou vinou pričiní o zdržanie 

dodávky potrebných podkladov pre Poskytovateľa, termín plnenia podľa tejto Zmluvy je možné 

o dobu zdržania predĺžiť.  

6.5. Zmluvná strana nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku omeškania 

druhej Zmluvnej strany resp. nesúčinnosťou tretej strany. 

6.6. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, informácií, 

dokladov alebo iných východiskových údajov, ktoré mu v rámci svojho spolupôsobenia pre 

výkon dojednaných Služieb poskytol Objednávateľ a to ani vtedy, ak bol Objednávateľ na ich 

nesprávnosť Poskytovateľom upozornený. 
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6.7. Poskytovateľ nezodpovedá za vady podkladov, informácií, dokladov, alebo iných 

východiskových údajov, ktoré mu Objednávateľ poskytol neúplné, skreslené alebo ktoré pred 

ním zatajil, Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za činnosť vykonanú Objednávateľom v rámci 

poskytnutia spolupráce, ak takáto činnosť vykazuje nedostatky. 

6.8. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi záruku za Služby po dobu 12 mesiacov od podpisu 

Akceptačného protokolu bez výhrad. 

6.9. V prípade zistenia záručnej vady v záručnej dobe sa Poskytovateľ zaväzuje začať 

s odstraňovaním vady do 24 hodín od písomného oznámenia vady na medzi Zmluvnými 

stranami dohodnutú e-mailovú adresu Poskytovateľa a vadu odstrániť v čo najkratšom 

technicky možnom čase. 

6.10. Záruka podľa bodu 6.8. tohto článku sa nevzťahuje na vady vzniknuté z dôvodu nesprávneho 

používania predmetu plnenia alebo jeho užívania v rozpore s pokynmi Poskytovateľa. Záruka 

sa taktiež nevzťahuje na vady, ktoré vznikli úpravou predmetu plnenia Objednávateľom, 

subdodávateľom Objednávateľa alebo tretími osobami, ktorým Objednávateľ umožnil prístup 

k predmetu plnenia. 

 

7. DÔVERNÉ INFORMÁCIE  

 

7.1. Zmluvné strany sú si vedomé toho, že v rámci plnenia tejto Zmluvy si môžu vzájomne poskytnúť 

informácie, ktoré budú považované za dôverné (ďalej ako „dôverné informácie“). 

7.2. Ak sa nedohodnú Zmluvné strany výslovne inak, považujú sa za dôverné implicitne všetky 

informácie, ktoré sú alebo by mohli byť súčasťou obchodného tajomstva Zmluvných strán, t. j. 

napríklad ale nielen popisy alebo časti popisov technologických procesov 

a vzorcov, technického know-how, informácie o prevádzkových metódach, procedúrach 

a pracovných postupoch, obchodné alebo marketingové plány, koncepcie a stratégie alebo ich 

časti, ponuky, kontrakty, zmluvy, dohody alebo iné dojednania s tretími stranami, informácie 

o výsledkoch hospodárenia, o vzťahoch s obchodnými partnermi vrátane identifikácie 

zákazníka, o pracovnoprávnych otázkach a všetky ďalšie informácie, ktorých zverejnenie 

prijímajúcou stranou by odovzdávajúcej strane mohlo spôsobiť škodu. 

7.3. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia sa za dôverné nepovažujú informácie, ktoré sa stali 

verejne známymi, bez toho aby to zavinila zámerne či opomenutím prijímajúca strana, mala 

prijímajúca strana legálne k dispozícii pred uzatvorením tejto Zmluvy, pokiaľ takéto informácie 

neboli predmetom inej, skôr medzi Zmluvnými stranami uzavretej zmluvy o ochrane informácií 

a zachovaní mlčanlivosti, sú výsledkom postupu, pri ktorom k nim prijímajúca strana dospeje 

nezávisle a je to schopná doložiť svojimi záznamami alebo dôvernými informáciami tretej 

strany. 

7.4. Akékoľvek dôverné informácie zostávajú výhradným vlastníctvom odovzdávajúcej strany 

a prijímajúca strana vyvinie pre zachovanie ich dôvernosti a pre ich ochranu rovnaké úsilie, ako 

by sa jednalo o jej vlastné dôverné informácie. S výnimkou plnenia tejto Zmluvy sa obidve 

strany zaväzujú neduplikovať žiadnym spôsobom dôverné informácie druhej strany, 

neposkytnúť ich tretej strane ani svojim vlastným zamestnancom a zástupcom s výnimkou 

tých, ktorí s nimi potrebujú byť zoznámení, aby mohli plniť túto Zmluvu. Obe strany sa zároveň 

zaväzujú nepoužiť dôverné informácie druhej strany inak než za účelom plnenia tejto Zmluvy.  

7.5. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje zabezpečiť a chrániť dôverné informácie pred 

zverejnením a sprístupnením tretím stranám bez súhlasu druhej Zmluvnej strany tak, ako 

ochraňuje svoje vlastné informácie podobnej dôležitosti.  
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7.6. Ustanovenia tohto článku Zmluvy sú platné 5 (slovom: päť) rokov po ukončení účinnosti a 

platnosti tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 

 

8. AUTORSKÉ PRÁVA 

 
8.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že  v prípade, ak pri poskytovaní služieb na základe tejto 

Zmluvy dôjde k vytvoreniu diela/diel v zmysle Autorského zákona č. 185/2015  Z.z., právo na 

označenie autorstva k dielu a výkon majetkových práv prináleží Poskytovateľovi.  

8.2. Poskytovateľ týmto udeľuje Objednávateľovi nevýhradnú licenciu na použitie diela/diel 

v územne obmedzenom rozsahu, obmedzenom výlučne územím Slovenskej republiky, 

v časovo neobmedzenom rozsahu a vo vecne obmedzenom rozsahu oprávňujúcom 

Objednávateľa na používanie vzniknutého diela  pre vlastnú potrebu. 

8.3. Objednávateľ nemá právo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa udeliť 

tretej osobe súhlas na použitie diela (sublicenciu) ani licenciu postúpiť na tretiu osobu. 

8.4. V Odmene je zahrnutá aj odmena za poskytnutie súhlasu na použitie diela/diel.  

 

 

9. ZMLUVNÉ POKUTY 

 

9.1. Zmluvné strany týmto súhlasia, že v prípade nesplnenia niektorého ďalej uvedeného záväzku 

stanovenom touto Zmluvou, má druhá zmluvná strana právo na uplatnenie zmluvnej pokuty, 

pričom si dohodli nasledujúce podmienky. 

9.2. V prípade omeškania Poskytovateľa s plnením dohodnutých termínov poskytovania Služieb 

podľa tejto Zmluvy vzniká Objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z výšky 

Odmeny nesplneného záväzku Poskytovateľa za každý deň nasledujúci po márnom uplynutí 

doby plnenia Poskytovateľa. 

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa Objednávateľ omešká s uhradením Odmeny 

alebo s iným peňažným plnením podľa tejto Zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený požadovať od 

Objednávateľa uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý aj 

začatý deň omeškania, a to v každom prípade omeškania jednotlivo.  

9.4. Pokiaľ niektorá zo Zmluvných strán preukázateľne prezradí, zverejní, oznámi dôverné 

informácie tretej strane v rozpore s ustanoveniami čl. 7 tejto Zmluvy zaväzuje sa zaplatiť 

poškodenej strane zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR (slovom: desaťtisíc euro), ako aj 

každú preukázateľnú škodu presahujúcu výšku tejto zmluvnej pokuty za každý prípad takéhoto 

porušenia.  

9.5. V prípade, ak Objednávateľ poruší ustanovenia čl.8 tejto Zmluvy zaväzuje sa uhradiť 

Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR (slovom: dvetisíc eur).  

9.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nezbavuje zmluvné strany povinnosti 

splniť záväzok stanovený touto zmluvou, ak sa nedohodnú zmluvné strany písomne inak. 

Dohodnuté sankcie sú  splatné do 10 (slovom: desať) dní od doručenia výzvy na ich zaplatenie 

druhej zmluvnej strane. 

 

 

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU  

 

10.1. Na zodpovednosť za škodu a náhradu škody sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (§ 373 a nasl.). 
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10.2. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k  predchádzaniu škôd 

a k minimalizácii vzniknutých škôd. 

10.3. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na 

vzniknuté okolnosti brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy.  

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s 

plnením predmetu podľa tejto Zmluvy maximálne do výšky Odmeny stanovenej v tejto Zmluve.  

 
 

11. TRVANIE ZMLUVY 

 

11.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu do splnenia predmetu tejto Zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou alebo odstúpením od 

Zmluvy. 

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak je 

Objednávateľ v omeškaní s uhradením Odmeny alebo jej časti o viac ako tridsať kalendárnych 

dní. 

11.3. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak Poskytovateľ poruší povinnosti stanovené 

touto Zmluvou a tieto nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote, ako a z dôvodu uvedeného 

v čl. 12 bode 12.4 tejto Zmluvy. 

11.4. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť v ňom uvedený dôvod odstúpenia. 

Účinky odstúpenia nastanú dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.  

11.5. Nároky Zmluvných strán vzniknuté do skončenia, zrušenia alebo zániku tejto Zmluvy zostávajú 

v celom rozsahu zachované. 

11.6. Skončením platnosti tejto Zmluvy nezanikajú nároky na náhradu spôsobenej škody, nároky na 

zmluvné, resp. zákonné sankcie a tie ustanovenia Zmluvy, ktorých účinnosť má vzhľadom na 

ich obsah trvať aj po zániku Zmluvy. 

 

12. PROTIKORUPČNÁ DOLOŽKA 

 

12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa na protikorupčné 

správanie. 

12.2. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že neposkytne a ani sa nezaviaže poskytnúť žiadnemu 

zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej Zmluvnej strany, a 

taktiež neprijme a ani sa nezaviaže prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej 

strany konajúcej v mene druhej Zmluvnej strany, žiadny dar alebo inú nenáležitú výhodu 

majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo 

plnením tejto Zmluvy. 

12.3. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje informovať bez zbytočného odkladu druhú Zmluvnú stranu, 

ak si bude vedomá alebo bude mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, 

uzatváraní alebo pri plnení tejto Zmluvy.  

12.4. V prípade, ak sa preukáže, že takéto dary alebo výhody boli alebo sú poskytované 

Poskytovateľom, je  Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. V písomnom odstúpení musí 

byť uvedený jeho dôvod. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.  
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13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

13.1. Akákoľvek písomnosť doručovaná medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy alebo v 

súvislosti s ňou (ďalej ako „Písomnosť“) sa považuje za doručenú pri doručovaní poštou alebo 

kuriérom, dňom vyznačeným na doručenke preukazujúcej doručenie Písomnosti na adresu 

príslušnej Zmluvnej strany uvedenú v tejto Zmluve, bez ohľadu na to, kto Písomnosť prevzal; 

alebo pri osobnom doručovaní, dňom prevzatia Písomnosti osobou oprávnenou preberať 

zásielky za druhú Zmluvnú stranu. Za deň doručenia Písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý 

Zmluvná strana, ktorá je adresátom, bez ohľadu na zvolený spôsob doručovania, odoprie 

doručovanú Písomnosť prevziať alebo, deň kedy je Písomnosť doručená späť odosielateľovi s 

poznámkou "adresát neznámy" alebo inou poznámkou podobného významu. 

13.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

SR. Poskytovateľ berie na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle 

§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

13.3. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na riešenie prípadných sporov vzniknutých medzi 

Zmluvnými stranami v súvislosti s touto Zmluvou sú príslušné výlučne súdy Slovenskej 

republiky. 

13.4. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 

Zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

13.5. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy bude považované za nezákonné, neplatné alebo 

nevykonateľné (celkom alebo z časti) podľa akejkoľvek právnej normy, pravidla alebo na inom 

základe, také ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, ktorý je neplatný tvoriť časť tejto 

Zmluvy, avšak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy zostane 

nedotknutá. 

13.6. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch po dvoch pre každú Zmluvnú stranu. 

13.7. Zmluvné strany svojimi podpismi na Zmluve potvrdzujú, že sa so všetkými ustanoveniami 

Zmluvy riadne oboznámili, tieto sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a 

vážnu vôľu upraviť vzájomné vzťahy dohodnutým spôsobom zbavenú akýchkoľvek omylov, 

zmluvná voľnosť Zmluvných strán nie je žiadnym spôsobom obmedzená a Zmluva nie je 

uzavretá v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

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

 

 

 

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

Environmentálny fond 

Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ 

 

 

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

 

 

 

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

Asseco Central Europe, a.s. 

Ing. Jozef Klein, predseda predstavenstva 

 

 

 

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

Asseco Central Europe, a.s. 

 Ing. Branislav Tkáčik, člen predstavenstva 
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Príloha č. 1     ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB 

 

 

 

Opis predmetu zákazky:  

Z komponentového pohľadu bude integrácia IS Fabasoft s ÚPVS realizovaná priamo, t.j. bez integračnej 

platformy a bude zabezpečovať nasledovné činnosti a integračné rozhrania:  

• Konektor v štandarde SKTalk 3 alebo IService správy pre nevizuálnu komunikáciu s ÚPVS. 

• Služby autentifikácie pre nevizuálnu komunikáciu s ÚPVS.  

• Automatizované vyberanie správ cez služby modulu EKR ÚPVS zo schránky inštitúcie (prípadne 

podschránok a priečinkov) a evidovanie podaní a technických správ do IS Fabasoft. 

• Automatizované evidovanie prijatého podania v systéme pre správu registratúry ako DZEX. 

• Automatizované uloženie dokumentov v čitateľnej podobe ako elektronické prílohy DZEX. 

• Automatizované iniciálne zaevidovanie eForm balíkov do IS Fabasoft.  

• Implementáciu nevizuálnych služieb modulu Elektronických formulárov ÚPVS pre príjem 

nových a zmenených eForm balíkov do IS Fabasoft.  

• Využívanie služieb modulu CEP ÚPVS pre podpisovanie elektronických podaní a elektronických 

príloh kvalifikovanou elektronickou pečaťou, udelenie časovej pečiatky a informatívne overovanie 

elektronických podpisov.  

• Odosielanie elektronických podaní do elektronických schránok OVM prostredníctvom modulu 

G2G.  

Rozsah realizovaných prác  

• Zastrešenie komunikácie ohľadom vybudovania novej integrácie ESSR vs. ÚPVS s NASES. 

• Pripravovaná zmena bude detailne definovaná a dohodnutá s NASES v dokumente Dodatok k 

dohode o integračnom zámere,  

• V rámci realizácie bude implementovaná metóda GetEdeskinfo2, ktorá umožňuje:  

1. Vyhľadávanie s počtom subjektov vyšším ako 100 (pôvodne v GetEdesklnfo 100 subjektov) 

2. Úpravy na formulári — počet položiek 500 na stránke, informácia o celkovom počte subjektov, 

počte stránok, možnosť zobrazenia ďalších stránok 

3. Umožnené vyhľadávanie aj podľa údajov o adrese (povinné atribúty + údaje adresy - Ulica, Č. 

súpisné, Č. orientačné, Obec, PSČ, Štát)  

• Vykonanie úkonov potrebných k prepojeniu infraštruktúry oboch integrujúcich sa strán, 

• Vykonanie implementačných a konfiguračných úprav na strane IS Fabasoft v nasledovnom 

rozsahu:  

1. poskytnúť služby autentifikácie pre nevizuálnu komunikáciu s ÚPVS  
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2. poskytnúť automatizované vyberanie správ cez služby modulu EKR ÚPVS zo schránky inštitúcie 

(prípadne podschránok a priečinkov) a evidovanie podaní a technických správ do 15 Fabasoft  

3. poskytnúť implementáciu nevizuálnych služieb modulu Elektronických formulárov ÚPVS pre 

príjem nových a zmenených eForm balíkov do IS Fabasoft  

• Vykonanie užívateľských akceptačných testov (UAT testy) v súčinnosti s NASES,  

• Vypracovanie dokumentu Akceptačný protokol, ktorý je výsledkom užívateľských 

akceptačných testov. 
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Príloha č.2  

 

Akceptačný Protokol 
č. [rok]/[číslo] 

 

 

  

 

 

 

Názov projektu: [názov projektu] 

Popis výstupov  

Výhrady [akceptovane bez vyhrad / akceptovane 
s vyhradami / neakceptovane] 

Dátum odovzdania [DD.MM.RRRR] 

Dátum akceptácie  [DD.MM.RRRR] 

Miesto odovzdania [mailom/ CD/DVD/ USB kluc] : [meno prijemcu] 

Oprávnená osoba za Objednávateľa  

Oprávnená osoba za Poskytovateľa  

Faktúra bude vystavená na základe akceptovaného Akceptačného protokolu Objednávateľom a 

Poskytovateľom. 

V Bratislave, dňa [DD.MM.RRRR] 

Oprávnená osoba za Objednávateľa:  Oprávnená osoba za Poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

[názov spoločnosti] 
 [Meno] [Priezvisko] 

[pozícia] 

Asseco Central Europe, a.s. 
[Meno] [Priezvisko] 

[pozícia] 
 

Objednávateľ: 

[názov spoločnosti] 
[ulica] 
[PSČ] [mesto] 
 
IČO:  
DIČ:  
 

Poskytovateľ:  

Asseco Central Europe, a.s. 
Galvaniho 19045/19 
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04 
 
IČO: 35 760 419 
DIČ: 2020254159 
IČ-DPH: SK7020000691 
 
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2024/B 


