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Zmluva o poskytnutí služieb 
č. ZPI-2019-023 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník v platnom znení pre Slovenskú republiku  

 
(ďalej len „Zmluva“)  

m e d z i 

Článok I. 
Zmluvné strany 

obchodné meno: ŽP Informatika s.r.o. 
sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 
IČO: 36741388 
IČ DPH: SK2022321829 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK60 0900 0000 0003 0414 9795 
v mene ktorého konajú: Ing. Ján Gaboň, konateľ 
 Ing. Miroslav Šteňo, konateľ 

 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 12699/S.  
 
(ďalej len „Dodávateľ “) 
 
a 

 
obchodné meno:  Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 
sídlo: 067 67 Ulič 96 
IČO: 00492531 
IČ DPH : SK 2020511845 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:  SK49 0900 0000 0051 1752 4054 
v mene ktorého konajú: Ing. Peter Šiška, riaditeľ 
  

 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 5/P. 
 
(ďalej len „Odberateľ“,  spolu s Dodávateľom aj „Zmluvné strany“) 
 

 Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadväzuje na „Zmluvu o poskytnutí služby pri zhotovení WWW sídla viarusica.sk 
č. 121/2019/LMU a č. ZPI-2019-017“ uzatvorenú dňa 26.7.2019 medzi Zmluvnými stranami (ďalej ako 
Pôvodná zmluva). 
 

2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa budú 
vzájomne rešpektovať, že vynaložia všetko úsilie podľa svojich najlepších možností a schopností pri realizácii 
tejto Zmluvy a že nebudú vyvíjať také kroky a zdržia sa všetkých takých aktivít, ktoré by narušili ciele a 
zámery tejto Zmluvy alebo inej zmluvy, ktorá bola alebo bude uzatvorená medzi Zmluvnými stranami na 
dosiahnutie vymedzených cieľov. 
 

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že im 
nie sú známe žiadne okolnosti a prekážky, právnej či faktickej povahy, ktoré by bránili platnému uzavretiu 
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tejto Zmluvy a/alebo splneniu tejto Zmluvy. V prípade, že taká okolnosť alebo prekážka existuje 
zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto Zmluvy na základe tohto vyhlásenia. 
 

4. Vo vzájomných vzťahoch i vo vzťahoch k tretím osobám sa Zmluvné strany zaväzujú konať poctivo, v súlade 
s bežnými obchodnými zvyklosťami a s ohľadom na svoje možnosti a odôvodnené záujmy.  
 

5. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu, aby upravili vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy 
s cieľom poskytnúť pevný základ právneho vzťahu. V záujme dlhodobej spolupráce sa Zmluvné strany 
dohodli na nasledujúcich podmienkach Zmluvy. 

Článok III. 
Predmet Zmluvy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje : 

a) prevádzkovať webovú aplikáciu špecifikovanú v Článku I. bod 1. Pôvodnej zmluvy (ďalej len Dielo) na 
doméne www.portarusica.sk a na infraštruktúre Dodávateľa (1 GB diskového priestoru) odo dňa 
požadovaného Odberateľom na prevádzkovanie po dobu trvania Zmluvy; na účely Zmluvy sa 
prevádzkovaním Diela rozumie automatické zálohovanie aplikácie webových stránok, lokálna kópia 
webových stránok (offline aktualizácia) počas dvadsaťštyri ( 24 ) hodín denne (ďalej aj ako 
“Webhosting”), 

b) uhrádzať subdodávateľovi ročné  poplatky za doménu a www.portarusica.sk po dobu trvania Zmluvy. 
 

2. Odberateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú odmenu podľa Článku V. Zmluvy. 
 

Článok IV. 
Miesto a čas plnenia Diela 

1. Miestom plnenia Zmluvy je sídlo Dodávateľa. 
 

2. Odberateľ odovzdá Dielo na prevádzkovanie najneskôr do 31.12.2019.  

Článok V. 
Zmluvná odmena a platobné podmienky 

1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi  

a) za Webhosting podľa Článku III, bod 1, písm. a.)  Zmluvy odmenu vo výške 4,00 Eur/mesiac  
(slovom: štyri Eur) bez DPH na základe faktúry vyhotovenej Dodávateľom, 

b) ročné  poplatky za doménu podľa Článku III, bod 1, písm. b) Zmluvy vo výške 15,00 Eur/rok  
za 1 doménu (slovom: pätnásť Eur) bez DPH na základe faktúry vyhotovenej Dodávateľom. 

 
2. K odmene podľa predchádzajúcich bodov tohto článku Zmluvy bude Dodávateľom pripočítaná príslušná 

DPH v zmysle platného zákona o dani z pridanej hodnoty. 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ vystaví faktúry  v nasledovných termínoch : 

a) za Webhosting podľa Článku III, bod 1, písm. a.)  Zmluvy  v súlade s ustanoveniami zákona o dani 
z pridanej hodnoty o opakovanom dodaní služieb jedenkrát ročne za obdobie od 1.1. do 31.12. 
príslušného kalendárneho roka a to do 15 dní od začiatku obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje 
a dňom zdaniteľného plnenia bude deň vyhotovenia faktúry. Prvá faktúra bude vyhotovená za 
alikvótnu časť kalendárneho roka, počas ktorej bude služba poskytovaná. V prípade ukončenia 
platnosti zmluvy pred uplynutím obdobia, na ktoré sa posledná platba vzťahuje, vyhotoví Dodávateľ 
dobropis za alikvótnu časť  obdobia, počas ktorého už služba nebola poskytovaná. a to do 15 dní po 
ukončení dodávky služby a dňom zdaniteľného plnenia bude  posledný deň obdobia, na ktoré sa 
dobropis vzťahuje, 
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b) za ročné poplatky za doménu podľa Článku III, bod 1 písm. b) Zmluvy v súlade s ustanoveniami 
zákona o dani z pridanej hodnoty o opakovanom dodaní služieb jeden krát ročne za 12 mesačné 
obdobia a to do 15 dní od začiatku obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje a dňom zdaniteľného plnenia 
bude deň vyhotovenia faktúry. Prvé obdobie začína plynúť odo dňa zaregistrovania domény 
Dodávateľom. V prípade ukončenia platnosti zmluvy pred uplynutím 12 mesačného obdobia, na 
ktoré sa posledná platba vzťahuje, Odberateľ nemá nárok na vrátenie alikvótnej časti poplatku. 

 
Splatnosť faktúry je štrnásť ( 14 ) dní od jej vyhotovenia. 

 
4. Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ak v nej budú uvedené nesprávne 

údaje, je Odberateľ oprávnený vrátiť ju Dodávateľovi v lehote splatnosti spolu s uvedením chýbajúcich 
náležitostí alebo nesprávnych údajov. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej, 
správne vystavenej faktúry Odberateľovi. 
 

5. Všetky platby podľa tejto Zmluvy bude Odberateľ hradiť bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa 
uvedený v Článku I. Zmluvy. Povinnosť Odberateľa plniť riadne a včas je splnená pripísaním fakturovanej 
čiastky na účet Dodávateľa. Ak termín splatnosti akejkoľvek platby pripadne na deň pracovného pokoja 
alebo deň pracovného voľna, táto platba je splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.  
 

6. V prípade, že sa Odberateľ dostane do omeškania s úhradou svojho peňažného záväzku, je Dodávateľ  
oprávnený požadovať od  Odberateľa  úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý  deň 
omeškania. Uplatnením úroku z omeškania nezaniká nárok Dodávateľa na náhradu škody prevyšujúcu 
vyfakturovaný úrok z omeškania. 

 

Článok VI. 
Konanie o zmene v poskytovaní služieb 

1. Zmeny služieb uvedených v Zmluve, vrátane ich rozsahu, môžu byť uskutočnené iba na základe písomnej 
požiadavky o uskutočnenie zmeny, predloženej druhej Zmluvnej strane. V požiadavke musí byť popísaná 
zmena, dôvod zmeny a dopad zmeny na Zmluvu.  

 
2. Zmluvná strana, ktorej bude požiadavka doručená, ju buď písomne akceptuje v lehote siedmich (7) dní od 

jej doručenia alebo ju v tej istej lehote písomne odmietne. V prípade preverenia zmeny Dodávateľ písomne 
oznámi Odberateľovi výšku prípadných nákladov súvisiacich so zmenou a preverovanie začne až po ich 
písomnom odsúhlasení Odberateľom. Ak bude požiadavka akceptovaná za účelom uskutočnenia zmeny, 
bude táto zmena zapracovaná do textu Zmluvy formou písomného dodatku podpísaného osobami 
oprávnenými konať v mene tej – ktorej Zmluvnej strany. 

 
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena v poskytovaní služieb podľa Zmluvy môže mať dopad na 

Zmluvnú odmenu hradenú podľa Článku V. Zmluvy, prípadne aj na iné ustanovenia Zmluvy. 
 

Článok VII. 
Zodpovednosť za škodu 

1. Zmluvné strany sú zodpovedné za škodu spôsobenú porušením platných a účinných všeobecne záväzných 
právnych predpisov a ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia 
k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd. 
 

2. Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho alebo inak 
chybného zadania, ktoré dostala od druhej Zmluvnej strany. Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za 
omeškanie spôsobené omeškaním s plnením záväzku druhej Zmluvnej strany. Žiadna zo Zmluvných strán 
nezodpovedá za škodu spôsobenú omeškaním druhej Zmluvnej strany s jej vlastným plnením. 
 

3. Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 
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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 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. Zmluvné strany sa zaväzujú 
bez zbytočného odkladu upozorniť druhú Zmluvnú stranu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, 
ktoré bránia riadnemu plneniu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia 
k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich zodpovednosť. 
 

4. Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené 
konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.       
 

5. Náhrada škody sa riadi všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

Článok VIII. 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

1. Odovzdaním Diela na prevádzkovanie sa rozumie písomná požiadavka osoby Odberateľa  určenej v Článku 
XII. na začiatok prevádzkovania Diela. Požiadavka musí obsahovať požadovaný dátum začiatku prevádzky 
Diela. Zodpovedný zástupca Dodávateľa je povinný vyjadriť, taktiež písomne, súhlas s prebratím Diela na 
prevádzkovanie. Za písomný prejav sa považuje aj mailová komunikácia.   
 

2. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za údaje a za obsah dokumentov, zverejnených v súlade s podkladmi 
doručenými od Odberateľa. 
 

3. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené prevádzkou siete Internet ani za chyby na technickej 
infraštruktúre Odberateľa. 

Článok X. 
Zmluvné pokuty 

1. Zmluvná strana je v omeškaní s plnením záväzku, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, ktorý pre Zmluvnú 
stranu vyplýva zo Zmluvy, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne 
iným spôsobom. Zmluvná strana však nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku 
omeškania druhej Zmluvnej strany.  
 

2. V prípade oneskoreného plnenia zo strany Dodávateľa, má Odberateľ právo požadovať od Dodávateľa 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z  ceny predmetu zmluvy podľa Článku III, bod 1 Zmluvy, s ktorým je v 
omeškaní a to za každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok Odberateľa na náhradu škody.  
 

3. V prípade preukázaného porušenia povinnosti mlčanlivosti v zmysle Článku XI. Zmluvy, má poškodená strana 
právo požadovať od druhej Zmluvnej strany zmluvnú pokutu vo výške 2000 EUR.  Tým nie je dotknutý nárok 
oprávnenej Zmluvnej strany na náhradu škody.  
 

4. Každá zo Zmluvných strán je oprávnená požadovať náhradu škody aj v prípade, že sa jedná o porušenie 
povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to v čiastke presahujúcej zmluvnú pokutu. Zaplatením 
akejkoľvek dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poškodenej Zmluvnej strany na náhradu 
škody.  
 

5. Nárok na zaplatenie dohodnutej zmluvnej pokuty vzniká v prípade každého jednotlivého porušenia 
povinnosti.  
 

6. Podkladom pre uhradenie zmluvnej pokuty je jej vyúčtovanie oprávnenou Zmluvnou stranou. Zmluvná 
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pokuta je splatná do štrnásť (14) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy oprávnenej Zmluvnej strany k jej 
uhradeniu povinnou Zmluvnou stranou. 

Článok XI. 
Povinnosť mlčanlivosti a ochrana informácii 

1. Zmluvné strany považujú obsah Zmluvy za dôverný a zaväzujú sa zachovať mlčanlivosť o jej obsahu. Zmluvné 
strany sú povinné zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti zamestnancami alebo spolupracujúcimi tretími 
osobami o obsahu Zmluvy, ako aj o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich 
im zo Zmluvy, a to voči všetkým subjektom, okrem Zmluvných strán.  

 
2. Všetky informácie, o ktorých sa Zmluvné strany dozvedia v rámci vzťahu založeného Zmluvou a ktoré sú 

označené ako dôverné, alebo sú na základe iných okolností rozpoznateľné ako obchodné alebo 
podnikateľské tajomstvo (ďalej len „Informácie dôvernej povahy”) : 

 

• bude prijímajúca zmluvná strana počas trvania Zmluvy, ako aj po jej ukončení, uchovávať v tajnosti a 
dôvernosti  

• nebude prijímajúca zmluvná strana počas trvania Zmluvy, ako aj po jej ukončení reprodukovať ani 
poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať 

 
3. Informácie dôvernej povahy, ktoré si Zmluvné strany navzájom poskytnú môžu byť použité druhou 

Zmluvnou stranou výlučne v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak. 
 
4. Prijímajúca strana sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúcej strany 

neposkytne Informácie dôvernej povahy v žiadnej forme tretím osobám. V prípade súhlasu zabezpečí, aby 
tretia strana, ktorej sú Informácie dôvernej povahy sprístupnené dodržala záväzok mlčanlivosti. 

 
5. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, pokiaľ sú Zmluvné strany povinné Informácie dôvernej 

povahy poskytnúť na základe povinnosti uloženej zákonom, avšak iba v nevyhnutne potrebnom rozsahu.  
 

6. Povinnosť mlčanlivosti a utajenia Informácií dôvernej povahy trvá bez časového obmedzenia a prechádza aj 
na právnych nástupcov Zmluvných strán. 

Článok XII. 
Súčinnosť Zmluvných strán 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení predmetu tejto Zmluvy ich vo veciach technických budú zastupovať 

a všetky písomnosti v rámci plnenia tejto Zmluvy podpisovať : 
 

• za Dodávateľa:  
Mgr. Radovan Rybovič, tel.: 048 645 2404, e-mail: rybovic@zelpo.sk, 
 

• za Odberateľa:  
Lucia Jarčušková Danková, tel.: 0908 345 536,e-mail: lucia.jarcuskova@lpmulic.sk. 

 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každú zmenu spojenia alebo kontaktných osôb, vrátane zmien ďalších 

identifikačných údajov, písomne oznámia druhej zmluvnej strane tak, aby bola zabezpečená plynulá 
komunikácia  pri vykonávaní činností podľa Zmluvy. 

mailto:rybovic@zelpo.sk
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Článok XIII. 
Osobitné ustanovenia 

1. Dodávateľ ako sprostredkovateľ  v zmysle zákona 18/2018 Z. z. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov. 
Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu 
spracúvania, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, rozsah možných rizík, ktoré sú 
spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému a dôvernosť a dôležitosť 
spracúvaných osobných údajov. Dodávateľ sa zaväzuje poučiť osoby, ktoré majú alebo môžu mať prístup 
k informačnému systému o právach a povinnostiach ustanovených zákonom na ochranu osobných údajov 
a o zodpovednosti za ich porušenie. Dodávateľ pri realizácii tohto ustanovenia bude úzko spolupracovať 
s manažérom pre bezpečnostnú politiku Odberateľa. 
 

2. Dodávateľ ako sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Odberateľa 
neposkytne osobné údaje v žiadnej forme tretím osobám. 

 

3. Dodávateľ ako sprostredkovateľ má právo po dobu trvania Zmluvy uzavrieť obdobný typ zmluvy s inou 
obchodnou spoločnosťou a zároveň využívať tretie osoby k plneniu obdobných činností, ako sú činnosti 
podľa Zmluvy. 

Článok XIV. 
Ukončenie Zmluvy a pravidlá vzájomného vysporiadania 

1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Každá zo Zmluvných strán  má právo Zmluvu ukončiť iba spôsobmi 
a za podmienok uvedených v tomto článku.   
 

2. Túto Zmluvu možno ukončiť (a) písomnou dohodou Zmluvných strán, (b) písomnou výpoveďou Odberateľa 
alebo (c) písomným odstúpením od Zmluvy niektorou Zmluvnou stranou. 
 

3. V prípade ukončenia Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej 
len „Deň zániku dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z 
plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku Dňu zániku dohodou. 
 

4. Odberateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu 
a musí byť doručená Dodávateľovi, inak je neplatná. Výpovedná lehota je tri (3) kalendárne mesiace a začína 
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená do sídla Dodávateľa. Vypovedanie Zmluvy nemá vplyv na vzájomné vysporiadanie 
záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z plnenia tejto Zmluvy pred jej vypovedaním. V prípade  
neprevzatia zásielky sa za deň doručenia sa považuje tretí (3) deň po odoslaní tejto písomnosti 
Odberateľom. 

 
5. Ak ktorákoľvek Zmluvná strana koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo právnymi predpismi a na písomnú 

výzvu druhej Zmluvnej strany toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni, je druhá Zmluvná 
strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Predchádzajúca písomná výzva druhej Zmluvnej strany nie je 
potrebná v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany druhej Zmluvnej strany v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy. Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane. 
Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. V prípade  neprevzatia 
zásielky sa za deň doručenia sa považuje tretí (3) deň po odoslaní tejto písomnosti odstupujúcou Zmluvnou 
stranou. 
 

6. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, alebo je oprávnený ukončiť poskytovanie služieb podľa 
Článku III. tejto Zmluvy ak v priebehu vyhotovovania Diela vyjde najavo, že sa jedná o vyhotovenie Diela, 
ktoré svojím obsahom, úrovňou zobrazenia, grafickým spracovaním, alebo účelom na ktorý má byť použité: 

- porušuje právne predpisy Slovenskej republiky alebo platné medzinárodné predpisy ktorými je 
viazaná Slovenská republika, alebo 

- ktorého obsah je v rozpore s dobrými mravmi, alebo 
- poškodzuje dobré meno Dodávateľa alebo iných osôb, alebo 
- propaguje utláčanie základných práv a slobôd skupín alebo jednotlivca, alebo 
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- podnecuje národnostnú, náboženskú, alebo etnickú neznášanlivosť, alebo 
- propaguje zneužívanie návykových a psychotropných látok, jedov prekurzorov, alebo 
- propaguje extrémistické hnutia smerujúce k potlačovaniu základných práv a slobôd občanov, alebo 
- ktoré má porušovať autorské a iné práva vyplývajúce z duševného vlastníctva, alebo porušovanie 

takých práv sprostredkúvať či propagovať. 
 

7. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak vopred upozornil Odberateľa na možnú nezhodu 
softvéru alebo iných komponentov dodaných mu Odberateľom so softvérom, alebo komponentmi 
potrebnými na vyhotovenie, úpravu, alebo zmenu Diela, ak by taká nezhoda mohla spôsobiť narušenie 
podstatných úžitkových vlastností Diela a/alebo jeho funkčnosť, kvalitu a úroveň zobrazenia alebo 
funkčnosť iných aplikácií použitých pri tvorbe Diela a Odberateľ na použití takého softvéru, alebo 
komponentov naďalej trvá. 

Článok XV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky.  
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba písomnými číslovanými dodatkami 
odsúhlasenými oboma Zmluvnými stranami, inak je zmena Zmluvy neplatná. 
 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené na vykonanie tohto právneho úkonu. Zmluvné 
strany prehlasujú, že Zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité 
a zrozumiteľné. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na dôkaz toho ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi k tomu riadne oprávnení zástupcovia každej 
Zmluvnej strany. 
 

4. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. 
 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak niektoré ustanovenia Zmluvy budú v rozpore s kogentnými 
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, stávajú sa dotknuté ustanovenia Zmluvy neúčinné. 
Tým však nie je dotknutá platnosť a účinnosť Zmluvy. 
 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na 
základe Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy, budú riešené 
vzájomnou dohodou. V prípade sporu sú na rozhodnutie príslušné súdy Slovenskej republiky. 
 

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý jeden (1) má platnosť a 
právnu silu originálu za podmienky, že sa obsahovo úplne a bez výnimky zhoduje so zmluvne dojednaným 
textom, na ktorom sa zhodli Zmluvné strany a že je opatrený originálnymi podpismi a príp. odtlačkami 
pečiatok Zmluvných strán. Z uvedených dvoch (2) rovnopisov Zmluvy dostane Dodávateľ jeden (1) jej 
rovnopis a Odberateľ jeden (1) jej rovnopis. 
 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
 

9. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Dodávateľa 
zverejnené na http://www.zpinformatika.sk.  

 
 
 
 
 

V Podbrezovej, dňa :  V Uliči, dňa :  
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Dodávateľ: Odberateľ: 
ŽP Informatika s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny 

podnik 

 

 

 

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

Ing. Ján Gaboň 

 

 

 

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

Ing. Peter Šiška 

konateľ riaditeľ 

 

 

 

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

Ing. Miroslav Šteňo 

 

 

 

 

konateľ  

 


