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Kúpna a licenčná zmluva č. SK-2020-Z167 
uzatvorená v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský 
zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 
medzi zmluvnými stranami: 
  
Obchodné meno: AUTOCONT s.r.o. 
Sídlo: Krasovského 14, 851 01 Bratislava 
Konajúca prostredníctvom: Ing. Martin Žarnovský, na základe plnej moci  
IČO: 36396222 
DIČ: 2020105428 
IČ DPH: SK2020105428 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 5030808601/0900 
IBAN:  SK53 0900 0000 0050 3080 8601 
SWIFT: GIBASKBX 
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 

Vložka č.: 130357/B 
 
ďalej len „Poskytovateľ“ 
 
a 
 
Obchodné meno: Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Konajúci prostredníctvom: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
IČO: 37870475 
DIČ: 2021626332 
IČ DPH: SK2021626332 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082 
SWIFT: SPSRSKBA 
 
ďalej len „Nadobúdateľ“ alebo „PSK“. 
 
Poskytovateľ a Nadobúdateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo osobitne „Zmluvná 
strana“. 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že osobami poverenými na komunikáciu medzi Zmluvnými 
stranami ohľadne záležitostí týkajúcich sa Zmluvy sú: 

• na strane Poskytovateľa: 
a. vo veciach zmluvných: Ing. Martin Žarnovský, poverený zástupca na základe 

plnej moci 
b. vo veciach technických: Ing. Martin Žarnovský 

 

Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 1036/2020/OF 
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• na strane Nadobúdateľa: 
a. vo veciach zmluvných: Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií 
b. vo veciach technických: Mgr. Juraj Doležal, referent odboru IKT  

 

ČLÁNOK 1  ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Táto Zmluva je vypracovaná na základe vzájomných rokovaní a dohôd medzi 
Zmluvnými stranami, uvedenými v záhlaví tejto Zmluvy. 

1.2 Účelom Zmluvy je stanoviť vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán pri realizácii 
predmetu Zmluvy. 

ČLÁNOK 2  PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať softvér pre PSK - s názvom 
Automatizované zaúčtovanie miezd zo mzdového systému MAGMA HCM do APV 
iSPIN (ďalej len „Softvér“) a záväzok Nadobúdateľa poskytovať Poskytovateľovi pri 
plnení tejto Zmluvy potrebnú súčinnosť a zaplatiť mu dohodnutú cenu, v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

2.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený udeliť Nadobúdateľovi súhlas na použitie 
Softvéru (ďalej len „Licenciu“). 

2.3 Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi výhradnú Licenciu k Softvéru. 

2.4 Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu na všetky spôsoby použitia diela 
v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších 
právnych predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), a to bez obmedzenia čo do 
územného, vecného, množstevného a časového rozsahu.    

ČLÁNOK 3  ČAS, MIESTO A SPÔSOB PLNENIA 

3.1 Predmet tejto Zmluvy podľa čl. 2, bod 2.1, bude Poskytovateľom realizovaný po podpise 
Zmluvy, vo vopred dohodnutých a vzájomne zástupcami Zmluvných strán písomne 
odsúhlasených dátumoch / termínoch, vo vyhradených priestoroch u Nadobúdateľa – 
na Odbore financií, v budove Nadobúdateľa na Námestí mieru 2 v Prešove, za 
sprievodu a fyzickej prítomnosti zástupcu Nadobúdateľa. 

3.2 Realizácia predmetu Zmluvy je závislá od riadnej a včasnej súčinnosti Nadobúdateľa, 
dohodnutej v tejto Zmluve. Počas doby omeškania Nadobúdateľa s poskytnutím 
súčinnosti nie je Poskytovateľ v omeškaní s plnením záväzku a termíny sa posúvajú 
o dobu omeškania Nadobúdateľa. 

3.3 Nadobúdateľ sa zaväzuje predmet Zmluvy prevziať podpísaním preberacieho protokolu 
/ dodacieho listu. Nadobúdateľ nie je oprávnený bez závažných dôvodov odmietnuť 
podpísanie preberacieho protokolu / dodacieho listu pri dodávke predmetu Zmluvy, tak 
ako je to uvedené v bode 5.1, čl. 5 tejto Zmluvy. 

ČLÁNOK 4  CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

4.1 Celková cena za predmet Zmluvy podľa čl. 2, bod 2.1 je: 

21 120 EUR (dvadsaťjedentisícstodvadsať EUR) bez DPH (ďalej len „Cena“). 
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4.2 K cene uvedenej v bode 4.1 tohto článku Zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných 
predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

4.3 Cena za predmet plnenia podľa čl. 2, bod 2.1 tejto Zmluvy bude fakturovaná na základe 
potvrdeného preberacieho protokolu / dodacieho listu k tomuto plneniu, podpísaného 
zástupcami Nadobúdateľa a Poskytovateľa, ustanovenie bodu 3.3, čl. 3 tejto Zmluvy 
tým nie je dotknuté. V prípade, ak by Nadobúdateľ porušil ustanovenie bodu 3.3, čl. 3 
tejto Zmluvy, má Poskytovateľ právo fakturovať cenu za predmet plnenia podľa čl. 2, 
bod 2.1 tejto Zmluvy, i bez podpísaného preberacieho protokolu / dodacieho listu 
k tomuto plneniu. 

4.4 Cenu za predmet Zmluvy je možné meniť iba pri zmene DPH, zmene cla, príp. zavedení 
nových poplatkov súvisiacich s dovozom, resp. inou činnosťou potrebnou pre realizáciu 
predmetu Zmluvy, pokiaľ takáto povinnosť nebola platná v čase podpísania tejto 
Zmluvy. 

4.5 V Cene sú zahrnuté poplatky splatné na území SR alebo v prospech slovenských 
orgánov ku dňu podpísania tejto Zmluvy. V prípade vzniku menovaných poplatkov na 
strane Poskytovateľa, budú tieto poplatky dodatočne prefakturované Nadobúdateľovi. 

4.6 Za úhradu Ceny sa považuje pripísanie celej fakturovanej čiastky na účet 
Poskytovateľa. 

4.7 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Nadobúdateľovi. V prípade omeškania 
platby Nadobúdateľa má Poskytovateľ právo fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 
0,03% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

4.8 V prípade, že bude Nadobúdateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek sumy za akýkoľvek 
tovar alebo služby, poskytnuté Poskytovateľom na základe akéhokoľvek zmluvného 
vzťahu, a to na základe vystavenej faktúry viac ako 15 dní od je splatnosti, a ak nebude 
akákoľvek suma, alebo jej časť, uhradená v prospech účtu Poskytovateľa ani po 
písomnej výzve Poskytovateľa v dodatočne poskytnutej lehote 7 dní, je Poskytovateľ 
oprávnený po písomnom oznámení tejto skutočnosti pozastaviť plnenie predmetu tejto 
Zmluvy tak, ako je uvedené v bode 2.1, čl. 2 tejto Zmluvy, a to až do vyrovnania takejto 
pohľadávky. Takéto konanie Poskytovateľa sa nepovažuje za porušenie zmluvných 
povinností a nemôže viesť k omeškaniu Poskytovateľa. 

4.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonné náležitosti alebo bude vyhotovená 
obsahovo nesprávne, je Nadobúdateľ oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi v lehote 
do štrnástich (14) dní od jej doručenia, s písomným odôvodnením na doplnenie a 
prepracovanie. V týchto prípadoch sa pôvodná lehota splatnosti faktúry prerušuje, a to 
odo dňa vrátenia faktúry Poskytovateľovi až po vykonanie opravy faktúry 
Poskytovateľom. Pôvodná lehota splatnosti pokračuje dňom doručenia opravenej 
faktúry Nadobúdateľovi. V prípade, že Nadobúdateľ vráti faktúru bezdôvodne, napriek 
tomu, že faktúra obsahuje správne údaje a všetky zákonom ustanovené náležitosti, 
lehota splatnosti faktúry sa neprerušuje. 

ČLÁNOK 5  PODMIENKY PREBERANIA 

5.1 Prebratie predmetu Zmluvy podľa čl. 2, bod 2.1 tejto Zmluvy, bude Nadobúdateľom 
potvrdené na základe preberacieho protokolu / dodacieho listu, podpísaného 
poverenými osobami Nadobúdateľa a Poskytovateľa. Nadobúdateľ nie je oprávnený 
bez vážnych dôvodov odmietnuť podpísanie preberacieho protokolu / dodacieho listu 
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po dodávke predmetu Zmluvy. Pričom za vážne dôvody sa považujú len také vady 
predmetu plnenia Zmluvy, ktoré úplne znemožňujú použitie predmetu Zmluvy na 
stanovený účel. 

5.2 Nadobúdateľ nadobúda právo používať predmet Zmluvy po jeho prevzatí a podpísaní 
preberacieho protokolu / dodacieho listu a vlastnícke právo nadobúda dňom uhradenia 
Ceny podľa bodu 4.1, čl. 4 tejto Zmluvy. Poskytovateľ si tým vyhradzuje vlastnícke 
právo k predmetu plnenia Zmluvy až do zaplatenia kúpnej ceny v zmysle ustanovenia 
§ 445 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 

5.3 Nebezpečenstvo škody, straty alebo zničenia predmetu Zmluvy, resp. jeho časti, 
prechádza na Nadobúdateľa momentom prevzatia predmetu Zmluvy, resp. jeho časti. 

ČLÁNOK 6  POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 

Poskytovateľ je povinný: 

6.1. Dodať predmet Zmluvy riadne a včas, v súlade s touto Zmluvou. 

6.2. Zachovať všetky obchodné tajomstvá a dôverné informácie, ktoré boli písomne 
označené ako dôverné a ktoré sa v priebehu plnenia Zmluvy dozvie o Nadobúdateľovi 
tak, aby sa o nich nedozvedeli tretie osoby. 

6.3. Dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 82/2005 Z. z. 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie Zmluvy nedodával 
prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná. 

6.4. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu osobných údajov, s ktorými príde on 
alebo jeho zamestnanci do styku pri plnení tejto Zmluvy v súlade so zákonom č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytovateľ 
berie na vedomie, že podľa § 79 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. sú jeho zamestnanci 
povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch u prevádzkovateľa, s ktorými prídu 
do styku pri plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli a konštatujú, že Poskytovateľ 
nebude pri plnení tejto Zmluvy, ani na jej základe spracúvať žiadne osobné údaje v mene 
Nadobúdateľa ako sprostredkovateľ (spracovateľ osobných údajov). 

6.5. Nadobúdateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ získal výhradné oprávnenie v zmysle 
Autorského zákona na dodanie predmetu plnenia tejto Zmluvy od spoločnosti  ID.EST, 
s.r.o., so sídlom Kysucká cesta 8405/16C, 010 01 Žilina, IČO: 44 460 988 (ďalej len 
„ID.EST“). 

ČLÁNOK 7  POVINNOSTI NADOBÚDATEĽA 

7.1 Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Cenu za predmet plnenia tejto 
Zmluvy podľa bodu 4.1 a 4.2, čl. 4 tejto Zmluvy, a to riadne a včas a za podmienok 
dojednaných v tejto Zmluve. 

7.2 Nadobúdateľ sa zaväzuje v dohodnutých termínoch zabezpečiť súčinnosť a zabezpečiť 
svoje záväzky, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Nadobúdateľ sa 
zaväzuje vykonať všetky kroky, ktoré sú potrebné na minimalizovanie 
rizík, odstraňovanie odhalených a zistených problémov súvisiacich s plnením predmetu 
tejto Zmluvy. 
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7.3 Nadobúdateľ sa zaväzuje k vyjadreniu sa ku všetkým položeným otázkam súvisiacim 
s predmetom Zmluvy a to do 3 pracovných dní od ich písomného doručenia 
Poskytovateľom alebo povereným zástupcom, ak nie je touto Zmluvou stanovené 
v konkrétnych prípadoch inak. 

7.4 Nadobúdateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi včas všetky informácie potrebné 
pre korektné plnenie predmetu tejto Zmluvy, ako napríklad technické špecifikácie, 
organizačné schémy, jasný popis problému, informácie o zmluvných záväzkoch voči 
tretím osobám, ak sa týkajú plnenia tejto Zmluvy. 

7.5 Nadobúdateľ sa zaväzuje zabezpečiť vstupy pracovníkov Poskytovateľa, alebo ním 
poverených osôb, do potrebných priestorov Nadobúdateľa, a zaškoliť pracovníkov 
Poskytovateľa, a/alebo osoby poverené na plnenie Zmluvy v mene Poskytovateľa, v 
celom rozsahu o relevantných bezpečnostných a prevádzkových predpisoch, platných 
pre práce v priestoroch Nadobúdateľa. 

ČLÁNOK 8  ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 

8.1 Zmluvná strana zodpovedá druhej Zmluvnej strane za škody (s výnimkou ušlého zisku) 
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, ak nie je v tejto Zmluve 
stanovené inak. 

ČLÁNOK 9  SANKCIE 

9.1 Nadobúdateľ je oprávnený v prípade omeškania Poskytovateľa s dodaním predmetu 
Zmluvy podľa bodu 3.1 Zmluvy požadovať od Poskytovateľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,03% z ceny uvedenej v čl. 4, bod 4.1 tejto Zmluvy, za príslušnú časť 
plnenia bez DPH, za každý čo i len začatý deň omeškania. Poskytovateľ však nie je 
v omeškaní, pokiaľ nemohol plniť svoje záväzky v dôsledku omeškania Nadobúdateľa 
s plnením jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy na poskytnutie súčinnosti Poskytovateľovi. 

9.2 V prípade, že sa Nadobúdateľ dostane do omeškania s úhradou ceny za dodávku 
predmetu Zmluvy podľa faktúry vystavenej Poskytovateľom podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy 
a fakturovanú cenu za dodávku predmetu Zmluvy neuhradí ani do 10 (desiatich) dní po 
tom, čo mu bola doručená písomná výzva na jej zaplatenie, je Nadobúdateľ povinný 
zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky takto 
nezaplatenej ceny za každý aj začatý deň omeškania. 

ČLÁNOK 10  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna Zmluvná strana podstatne poruší zmluvné 
povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve, druhá Zmluvná strana má právo odstúpiť od 
Zmluvy. Spôsob odstúpenia od Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a je ho možné uplatniť písomne do 14 dní odo dňa, kedy sa Zmluvná strana, ktorá chce 
právo odstúpenia uplatniť, o podstatnom porušení tejto Zmluvy dozvedela. 

10.2 Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú: 

10.2.1 ak Poskytovateľ pre okolnosti výlučne na jeho strane, ktoré zavinil, bude meškať 
s celkovou dodávkou predmetu tejto Zmluvy o viac ako 30 dní podľa vopred 
dohodnutých a vzájomne zástupcami Zmluvných strán písomne odsúhlasených 
termínov; alebo 
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10.2.2 ak Nadobúdateľ bude meškať s poskytnutím súčinnosti podľa tejto Zmluvy 
dlhšie ako 10 pracovných dní od zaslania požiadavky zo strany Poskytovateľa, 
alebo ním poverených osôb, a ak sa Zmluvné strany vopred písomne 
nedohodnú inak. 

10.3 Navyše, v prípade omeškania úhrad akýchkoľvek faktúr vystavených Poskytovateľom 
Nadobúdateľovi na základe akýchkoľvek zmluvných vzťahov, a to o viac ako 30 dní, 
má Poskytovateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy, alebo pozastaviť akékoľvek dodávky 
predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy, počas doby vysporiadania finančných nárokov 
Poskytovateľa voči Nadobúdateľovi. 

10.4 V prípade, že Poskytovateľ odstúpil od tejto Zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto 
Zmluvy, je Nadobúdateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi neuhradenú časť ceny 
predmetu Zmluvy a zmluvnú pokutu, na ktorú vznikol nárok do odstúpenia, 
a neuhradené, preukázateľne vynaložené náklady k dátumu odstúpenia od Zmluvy. 
Toto ustanovenie bodu 10.4 zostáva v platnosti i po odstúpení od Zmluvy. 

ČLÁNOK 11  MLČANLIVOSŤ A DÔVERNÉ INFORMÁCIE 

11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré 
sa jedna Zmluvná strana dozvie o druhej Zmluvnej strane, najmä počas zmluvného 
vzťahu a v súvislosti s rokovaniami medzi Zmluvnými stranami. Za porušenie povinnosti 
mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie dôverných informácií, ako i všetkých ostatných 
informácií, týkajúcich sa tejto Zmluvy a predmetu jej plnenia, spoločnosti ID.EST. 

11.2 Za dôverné informácie sa v zmysle tejto Zmluvy považujú všetky skutočnosti a 
informácie, ktoré spĺňajú súčasne obe nasledujúce podmienky: 

a) informácie sú akékoľvek technické, obchodné informácie, dáta, dokumentácia, 
akékoľvek iné informácie obsahujúce know-how, obchodné tajomstvo, výrobné, 
technické a iné podklady alebo dokumentácia v akejkoľvek podobe či už 
zachytené hmotne alebo ústne poskytnuté, ako aj informácie prijaté od inej 
osoby ako je Zmluvná strana, pokiaľ je táto osoba zaviazaná s nimi nakladať 
ako s dôvernými, a 

b) dané informácie nie sú verejne dostupné, neboli doteraz legálne zverejnené, 
Zmluvná strana, ktorej boli poskytnuté ich nezískala pred ich poskytnutím 
vlastnou činnosťou alebo od tretej osoby bez porušenie práva poskytujúcej 
Zmluvnej strany. 

11.3 Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytnúť dôverné informácie bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany tretej osobe, ani nepoužiť ich v rozpore s 
účelom Zmluvy pre svoje potreby alebo svoj prospech. Predchádzajúci písomný súhlas 
druhej Zmluvnej strany sa doručuje podľa ustanovení tejto Zmluvy a musí byť výslovný, 
daný konkrétne druhej Zmluvnej strany s presným rozsahom informácií na ktoré sa 
vzťahuje. To neplatí, ak informáciu poskytuje: 

a) Poskytovateľ spoločnosti ID.EST v zmysle plnenia predmetu tejto Zmluvy, 

b) Zmluvná strana pri zabezpečovaní svojho riadneho vnútorného organizačného 
chodu (externí účtovníci, audítori, právni a iní poradcovia) za predpokladu ich 
zákonného alebo zmluvného záväzku mlčanlivosti, 
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c) Zmluvná strana pri vymáhaní nárokov z tejto alebo v súvislosti s touto Zmluvou 
súdnemu, rozhodcovskému alebo inému príslušnému rozhodovaciemu orgánu, 
v súvislosti s akýmkoľvek súdnym alebo rozhodcovským konaním vzniknutým 
a vedeným v súvislosti s obchodnými vzťahmi medzi Zmluvnými stranami, 

d) Zmluvná strana na základe povinnosti uloženej právnym predpisom, ktorým je 
viazaná alebo na základe povinnosti uloženej rozhodnutím orgánu verejnej 
moci, a to za podmienky dodržania dôvernosti informácií aj zo strany tretích 
osôb. 

To všetko za podmienky, že Zmluvná strana ako prijímateľ včas a vopred oznámi takúto 
povinnosť poskytnúť dôverné informácie druhej Zmluvnej strane. 

11.4 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že budú dôverné informácie o druhej Zmluvnej 
strane chrániť aspoň v takom rozsahu ako dôverné informácie vlastné a zaväzujú sa v 
rovnakom rozsahu zaviazať mlčanlivosťou svoje organizačné zložky, riadiacich 
zamestnancov alebo zamestnancov, ktorí sa dostanú s dôvernými informáciami do 
styku, pričom za porušenie povinnosti týchto osôb každá zo Zmluvných strán 
zodpovedá v plnom rozsahu. 

11.5 Každá Zmluvná strana má výlučné právo rozhodnúť o rozsahu dôverných informácií, 
ktoré druhej Zmluvnej strane poskytne, t. j. žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nemožno 
vykladať tak, že zakladá povinnosť Zmluvnej strany poskytnúť druhej Zmluvnej strane 
dôverné informácie. 

11.6 Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení účinnosti alebo zániku Zmluvy. 

ČLÁNOK 12  PROTIKORUPČNÉ USTANOVENIA 

12.1 Každý z účastníkov tejto Zmluvy vyhlasuje, že sa v súvislosti s touto Zmluvou 
nepodieľal, nepodieľa a nebude podieľať na páchaní trestnej činnosti v zmysle zákona 
č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb, v platnom znení, a to najmä: 

12.2 nebude poskytovať žiadnej osobe úplatky, 

12.3 nebude od žiadnej osoby úplatky prijímať,  

12.4 nebude navrhovať ani žiadať o žiadne úplatky, nebude ich ponúkať, sprostredkovávať 
ani s nimi inak nakladať,  

12.5 nebude zabezpečovať ani využívať na akékoľvek konanie uvedené v bodoch 12.1 až 
12.4 vyššie, žiadne iné osoby, 

12.6 že zaviedol a bude riadne vykonávať náležité kontrolné a iné obdobné opatrenia nad 
činnosťou svojich zamestnancov a zabezpečí, aby v súlade so zásadami uvedenými v 
tomto článku postupovali aj všetci jeho vedúci pracovníci, 

12.7 že vykonal a bude riadne vykonávať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie alebo 
odvrátenie prípadných následkov spáchaného trestného činu a v prípade, že bude mať 
podozrenie, že počas plnenia Zmluvy došlo alebo dochádza k trestnej činnosti, alebo 
sa o akomkoľvek takom konaní dozvie, bezodkladne o tom informuje druhú Zmluvnú 
stranu, 

12.8 že vykonal a bude vykonávať také opatrenia, ktorá mal či má vykonať podľa právnych, 
ako aj svojich vnútorných predpisov, a 
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12.9 že z hľadiska prevencie trestnej zodpovednosti právnických osôb vykonal a bude 
vykonávať všetko, čo po ňom možno spravodlivo požadovať. 

12.10 Poskytovateľ týmto vyhlasuje a výslovne sa zaväzuje, že svoju činnosť v rámci 
obchodných vzťahov založených touto Zmluvou a predmet tejto Zmluvy bude 
vykonávať vždy lojálne, čestne, nezávisle, poctivo a v súlade s protikorupčnými a 
súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a to najmä, nie však 
len, aby zabránil trestným činom korupcie uvedeným v treťom diele ôsmej hlavy zákona 
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný 
zákon“) a ďalej v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou 
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

12.11 Poskytovateľ si je plne vedomý najmä právnych obmedzení a zákazov vyplývajúcich z 
právnej úpravy korupcie v súvislosti s podnikaním, obsiahnutých najmä v 
ustanoveniach § 328 - § 336 a nasl. Trestného zákona, a to vo forme trestného činu 
prijímania úplatku, podplácania alebo trestného činu nepriamej korupcie. V tejto 
súvislosti je poskytovateľovi známe, že úplatkom sa rozumie vec alebo iné plnenie 
majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok. Zmluvné strany sa 
týmto výslovne zaväzujú, že v súvislosti s touto Zmluvou nebudú voči sebe navzájom 
ani voči svojim ďalším obchodným partnerom alebo úradníkom či tretím stranám priamo 
ani nepriamo poskytovať akékoľvek platby, dary alebo iné výhody, ktoré by boli v 
rozpore s dotknutými právnymi predpismi a etickými pravidlami podnikania, a zaväzujú 
sa v tomto smere vyhnúť sa akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo byť považované za 
ponuku, poskytnutie, prísľub alebo prijatie úplatku alebo ktoré by len zakladalo 
podozrenie z takého konania. 

ČLÁNOK 13  OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ – VYŠŠIA 
MOC 

13.1 Zmluvné strany, ako účastníci záväzkového vzťahu, nezodpovedajú za porušenie a 
omeškanie svojich záväzkov, a to v zmysle ustanovenia § 374 a nasl. Obchodného 
zákonníka, spôsobené tzv. vyššou mocou, t.j. okolnosťami, ktoré nastali nezávisle od 
vôle Zmluvných strán a bránia im v splnení povinností, pričom nemožno rozumne 
predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala („Okolnosti vylučujúce zodpovednosť“). 

13.2 Na základe dohody Zmluvných strán, sa za Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, 
považuje i prijatie takých opatrení štátu z dôvodu zabránenia šírenia epidémií alebo 
iných okolností ohrozujúcich obyvateľstvo, ktoré bránia v splnení povinností Zmluvných 
strán, pričom nemožno rozumne očakávať, že by Zmluvná strana tuto prekážku 
prekonala, a to i v prípade, ak Zmluvná strana, vzhľadom na okolnosti, mohla alebo 
mala ukladanie takýchto opatrení štátom predvídať alebo očakávať. 

13.3 Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje upozorniť druhú Zmluvnú stranu bez 
zbytočného odkladu na vznik Okolností vylučujúcich zodpovednosť brániacich 
riadnemu plneniu Zmluvy. V prípade omeškania s plnením záväzku spôsobeného 
Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť platí, že Zmluvná strana nie je v omeškaní po 
dobu trvania takýchto prekážok. 
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13.4 Na právny vzťah medzi Zmluvnými stranami sa nepoužije ustanovenie § 356 a nasl. 
Obchodného zákonníka (zmarenie účelu zmluvy). 

ČLÁNOK 14  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 V prípade sporného chápania tejto Zmluvy sa obidve Zmluvné strany budú snažiť pred 
zahájením právnych krokov predovšetkým o zhodu v dobrom. Pokiaľ sa Zmluvné strany 
nedohodnú zhodou v dobrom, budú sa snažiť dosiahnuť súdny zmier. Ak ani takto 
nedôjde k zhode, obrátia sa na príslušný súd a platným právom je slovenské právo. 

14.1.1 Pre prípad odstúpenia od tejto Zmluvy jednou zo Zmluvných strán sa Zmluvné 
strany dohodli, že si nie sú povinné vrátiť tie vzájomne poskytnuté plnenia, ktoré 
si vzájomne poskytli pred odstúpením od Zmluvy a boli akceptované 
Nadobúdateľom podľa čl. 5 tejto Zmluvy. 

14.1.2 Pre prípad odstúpenia od tejto Zmluvy jednou zo Zmluvných strán sa Zmluvné 
strany dohodli, že Poskytovateľ má nárok na úhradu ceny podľa bodu 4.1, čl. 4 
tejto Zmluvy za predmet plnenia, ktorý bol akceptovaný Nadobúdateľom podľa 
čl.  5 Zmluvy, a to bez ohľadu na to, či splatnosť faktúry za uvedené plnenie 
nastala pred odstúpením od Zmluvy alebo po odstúpení od Zmluvy. 

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že jazykom, v ktorom sa tvoria zmluvné vzťahy (zmluva a 
jej dodatky), je slovenčina. Rokovacím a komunikačným jazykom je slovenčina. 

14.3 Pre účely tejto Zmluvy sa písomnou formou komunikácie rozumie aj komunikácia 
prostredníctvom e-mailových správ. 

14.4 Táto Zmluva tvorí úplnú a konečnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo všetkých 
záležitostiach v nej obsiahnutých. Nahrádza akékoľvek predchádzajúce písomné alebo 
ústne dohody týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy. 

14.5 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch: dva pre Nadobúdateľa a jeden pre 
Poskytovateľa. 

14.6 V prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, neznamená to, že 
celá Zmluva stráca platnosť. V takomto prípade sa Zmluvné strany dohodli, že nájdu 
formulácie a znenie čo najviac podobné pôvodnému zámeru a nahradia ich tak, aby bol 
zachovaný účel a cieľ tejto Zmluvy, pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre obidve 
Zmluvné strany. 

14.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť 
prvým dňom po dni zverejnenia na webovom sídle Nadobúdateľa. 

 

V Prešove dňa 26.10.2020 V Prešove dňa 26.10.2020 

Za Poskytovateľa: Za Nadobúdateľa: 

AUTOCONT s.r.o. Prešovský samosprávny kraj 

                                 v.r.                          v.r. 
Ing. Martin Žarnovský PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

poverený zástupca na základe plnej moci predseda 

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 26.10.2020 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 27.10.2020 


