
Zmluva o dielo 

č. ............./21 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve (autorský zákon) 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

so sídlom: Palisády 29/A, 811 06 Bratislava 15 

zastúpený: Mgr. Milan Ján Pilip, predseda 

IČO: 30 798 868 

DIČ: 2022105239 

bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava  

číslo účtu: SK13 8180 0000 0070 0045 7352 

kontaktná osoba: 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

mediaTOP, s.r.o. 

so sídlom: Bratislava, Mestská časť Vrakuňa 

zastúpená: Ing. J B, konateľ 

IČO:  

DIČ:  

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  

číslo účtu: SK  

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. 

oddiel: Sro, vložka č.:  

kontaktná osoba: Ing. J B  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“). 

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je záväzok: 

(1) Zhotoviteľa: 

a) v rámci zhotovenia diela, ktorým je Rozvoj Informačného systému Dotácie, aktualizovať 

jednotlivé častí súčasného programu informačný systém Dotácie (ďalej len „IS Dotácie“) 

v súlade s vnútornými predpismi úradu č. 23 a 24/2021 a implementovať zmeny podľa 

požiadaviek objednávateľa,  

b) sprístupniť aktualizovaný IS Dotácie, pre prijímanie elektronických žiadostí o pridelenie 

dotácie v riadnom kole pre rok 2022 v období od1.10.2021 o 0:00 hod do 30.11.2021 23:59 

hod, 

c) uskutočniť operatívne zásahy a odstrániť prípadné nedostatky a technické problémy zistené 

v procese zadávania žiadostí žiadateľmi o poskytnutie dotácie, alebo zistené objednávateľom.   

 



 

(2) Objednávateľa: 

Definovať požiadavky na zmeny IS Dotácie podľa ods. 1 tohto článku a zaplatiť za vykonané 

dielo dohodnutú cenu v zmysle podmienok uvedených v čl. V tejto zmluvy. 

 

Článok III 

Začiatok a skončenie platnosti zmluvy 

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli na začatí realizácie diela bezodkladne po definovaní 

požiadaviek objednávateľa (mailovou formou, telefonicky, osobne).   

(2) Termín odovzdania diela dohodli zmluvné strany na 01. 10. 2021, čo potvrdzujú podpisom 

tejto zmluvy. Aj po uplynutí tohto termínu je zhotoviteľ na základe písomných alebo 

telefonických požiadaviek objednávateľa  povinný uskutočniť operatívne zásahy a odstrániť 

prípadné nedostatky a technické problémy zistené v procese zadávania žiadostí žiadateľmi 

o poskytnutie dotácie, alebo zistené objednávateľom.   

 

 

Článok IV 

Záväzky zmluvných strán 

(1) Záväzky zhotoviteľa 

Zhotoviť predmet tejto zmluvy samostatne, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, 

riadne, včas, podľa podmienok upravených touto zmluvou a zabezpečiť odstránenie 

prípadných nedostatkov a technických problémov v zmysle čl.III zmluvy.   

 

(2) Záväzky objednávateľa 

Prevziať dielo, v zmysle požiadaviek upravených touto zmluvou a uhradiť dohodnutú cenu 

podľa článku V zmluvy.  

 

 (3) Záväzky zmluvných strán 

Poskytovať si vzájomnú súčinnosť počas plnenia podľa tejto zmluvy a v zmysle tejto zmluvy. 

 

 

Článok V 

Cena za dielo a platové podmienky 

 

(1) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť jednorazovo za dielo zmluvnú cenu stanovenú dohodou 

zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov vo výške 4 500,00 eur (slovom: štyritisícpäťsto eur). Zhotoviteľ nie je 

platcom DPH. Cena uvedená v tomto článku je konečnou cenou za dielo. 

(2) Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela v zmysle faktúry vystavenej 

zhotoviteľom, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v preambule tejto 

zmluvy. 

 (3) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa príslušnej platnej 

legislatívy. V prípade, že faktúra nebude obsahovať správne údaje alebo nebude obsahovať 

všetky náležitosti v zmysle predchádzajúcej vety a podmienok tejto zmluvy, je to dôvod na jej 

vrátenie na prepracovanie zhotoviteľovi. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení 

novej faktúry objednávateľovi. 

 

 

 

 

 



Článok VI 

Záruka a zodpovednosť za vady 

 

(1) Zhotoviteľ je zodpovedný za vady a nedostatky, ktoré predmet zmluvy/dielo vykazuje v 

čase jeho odovzdania, a tiež v procese prijímania a spracovania žiadostí a spracovania 

dotačných zmlúv.   

 

 (2) Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu týchto vád predmetu zmluvy u zhotoviteľa 

písomne (email) a to bezodkladne po ich zistení, najneskôr v lehote 60 kalendárnych dní od 

prevzatia predmetu zmluvy. 

 

 (3) Za vady predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi v rozsahu podmienok 

tejto zmluvy (technického spracovania údajov, nie obsahu).  

  

 

Článok VII 

Ochrana osobných údajov, dôverné informácie 

 

(1) V prípade, ak dôjde k prístupu zmluvnej strany k osobným údajom, týkajúcim sa druhej 

zmluvnej strany (ďalej len „osobné údaje“): 

a) je táto zmluvná strana povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými 

príde do styku, nesmie ich využiť na vlastné účely, ani na účely tretích osôb, nesmie ich 

zverejniť, poskytnúť, ani sprístupniť žiadnym tretím osobám, 

b) musí táto zmluvná strana počas trvania zmluvy dodržiavať také opatrenia, aby nedošlo k 

strate, poškodeniu, úniku, prezradeniu, rozšíreniu, zneužitiu osobných údajov alebo inému 

neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenej manipulácii s osobnými údajmi, a to aj 

nedbanlivostným konaním. 

 (3) Povinnosť ochrany osobných údajov nie je časovo obmedzená a trvá aj po skončení 

trvania zmluvy, okrem prípadov, kedy poskytnutie, sprístupnenie alebo zverejnenie osobných 

údajov ustanovuje zákon, alebo rozhodnutie súdu. 

 (4) Dôverné informácie týkajúce sa jednej zo zmluvných strán a predmetu tejto zmluvy budú 

považované zmluvnými stranami za obchodné tajomstvo príslušnej zmluvnej strany podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  

(2) Všetky prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 

alebo ukončenie, sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 

rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v 

súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy, alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné 

strany sa dohodli, že všetky spory budú riešené podľa platného právneho poriadku Slovenskej 

republiky. 

(3) Túto zmluvu je možné meniť, alebo dopĺňať, iba písomnými dodatkami, odsúhlasenými a 

podpísanými oprávnenými osobami oboch zmluvných strán. 

(4) Zmluvné strany sa dohodli na e-mailovej forme komunikácie pri odosielaní, prijímaní a 

potvrdzovaní objednávok, pričom pre túto komunikáciu budú záväzné nasledovné e-mailové 

adresy a telefónne čísla: 

E-mail za objednávateľa: @uszz.gov.sk; @uszz.gov.sk  

mailto:janka.tomol@uszz.gov.sk
mailto:jana.hanakova@uszz.gov.sk


E-mail za zhotoviteľa: @mediatop.sk  

Telefónne číslo objednávateľa: 02/  

Telefónne číslo zhotoviteľa: 09 

(5) Zmluvné strany nie sú oprávnené previesť práva a povinnosti zo zmluvy, ani postúpiť 

pohľadávku vzniknutú zo zmluvy na tretiu osobu, bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej zmluvnej strany. 

(6) Skutočnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ďalšími 

súvisiacimi platnými právnymi predpismi. 

(7) Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch. Jeden exemplár dostane zhotoviteľ a tri 

objednávateľ. 

 

 

V Bratislave dňa 14.9.2021                                                  V Bratislave dňa 14.9.2021  

 

 

 

____________________                                                            ____________________ 

       za objednávateľa                                                                          za zhotoviteľa 

    Mgr. Milan Ján Pilip                                                                         Ing. J B 

            predseda                                                                                        konateľ 

mailto:jbp@mediatop.sk

