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Dohoda o zachovávaní mlčanlivosti č. SK-2018-Z152 
uzavretá ako inominátna zmluva podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov 
 
 

medzi zmluvnými stranami 
 

Zmluvná strana 1: AUTOCONT s.r.o. 
Sídlo: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Mario Háronik - konateľ 
IČO: 36396222 
DIČ: 2020105428 
IČ DPH: SK2020105428 
Bankové spojenie:  

IBAN:  

Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130357/B 
 

ďalej len „AUTOCONT" 
 

a 
 

Zmluvná strana 2: Psychiatrická liečebňa Sučany 
Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany 
Štatutárny orgán: Ing. Roman Kľučiarik - riaditeľ 
IČO: 17335612 
DIČ: 2020598888 
IČ DPH: SK2020598888 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Zriadená: Zriaďovaciou listinou MZ SR číslo : 3724/1991-A/V-5 zo dňa 

09.12.1991 
 

ďalej len „PL Sučany" 

spoločne označovaní aj ako „Zmluvné strany" za 

nasledovných podmienok: 
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ČLÁNOK 1 PREAMBULA 

1.1  V súvislosti so Zmluvou o dielo č. 01/2018/ZoD a ďalšou spoluprácou pre projekt „Nová 

serverová infraštruktúra" pre PL Sučany, pri ktorej si Zmluvné strany môžu alebo budú 

vymieňať vzájomne informácie dôverného charakteru a v záujme ochrany týchto 

informácií spoločnosťou AUTOCONT, uzatvárajú zmluvné strany túto Dohodu 

o zachovávaní mlčanlivosti (ďalej len „Zmluva"), v rámci ktorej PL Sučany poskytne 

spoločnosti AUTOCONT dôverné informácie, najmä informácie v zmysle ustanovenia 

§ 17 a § 271 Obchodného zákonníka s označením „Dôverné informácie" alebo 

„Obchodné tajomstvo". 
 

ČLÁNOK 2 PREDMET ZMLUVY 

2.1  Predmetom tejto Zmluvy je záväzok spoločnosti AUTOCONT zachovávať mlčanlivosť 

o informáciách, ktoré jej inštitúcia PL Sučany poskytne alebo inak sprístupní v rámci 

vzájomnej spolupráce (ďalej len „dôverné informácie"). 
 

ČLÁNOK 3 DÔVERNÉ INFORMÁCIE 

3.1 Za dôverné informácie podľa tejto Zmluvy sa považujú akékoľvek informácie, ktoré 

boli inštitúciou PL Sučany oznámené alebo akýmkoľvek iným spôsobom poskytnuté či 

sprístupnené spoločnosti AUTOCONT, a to bez ohľadu na formu, podobu alebo nosič, 

na ktorom sú tieto informácie zaznamenané. 

3.2 Za dôverné informácie podľa tejto Zmluvy sa považujú najmä: 

• obchodné tajomstvo, 

• know-how, technologické, technické a výrobné postup a riešenia, 

• osobné údaje zamestnancov, 

• údaje o zákazníkoch - pacientoch a zmluvných partneroch, 

• informácie o zmluvných vzťahoch (napr. podmienky zmlúv, dohôd a pod.), 

• informácie týkajúce sa účtovníctva a stavu jeho obchodného majetku, 

• podnikateľské zámery, koncepcie, ciele, 

• akékoľvek skutočnosti, ktoré sa vyskytli u zmluvných strán v súvislosti s ich 

činnosťou a ich zamestnancami, a ktorých oznámenie môže ohroziť alebo znížiť 

dobrú povesť v obchodných vzťahoch, vyvolať obavy o plnenie záväzkov alebo 

spôsobiť akúkoľvek ujmu (napr. poruchy, havarijné situácie, pracovné úrazy, výluky, 

hrozby štrajku, atď.). 

3.3 Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie a skutočnosti, ktoré: 

• PL Sučany sama zverejnila, 

• sa stali verejne známe bez pričinenia spoločnosti AUTOCONT, ktoré by boli 

v rozpore s touto Zmluvou, 

• sú voľne alebo bežne prístupné, 

• o ktorých na základe písomného súhlasu inštitúcie PL Sučany, v súlade s čl. 5, 

bodom 5.2 tejto Zmluvy, nemusí byť zachovaná mlčanlivosť. 
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ČLÁNOK 4 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

4.1 Spoločnosť AUTOCONT je oprávnená využiť dôverné informácie len v súlade 

s účelom, pre ktorý jej boli poskytnuté alebo akokoľvek sprístupnené. 

4.2 Spoločnosť AUTOCONT sa zaväzuje, že dôverné informácie neprezradí tretej osobe, 

ani ich nepoužije v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. Spoločnosť AUTOCONT 

sa zaväzuje zaobchádzať s dôvernými informáciami prísne dôverne a zachovávať 

o nich mlčanlivosť. 

4.3 Zachovávaním mlčanlivosti o dôverných informáciách sa rozumie najmä povinnosť 

tretej osobe neoznámiť, neposkytnúť, akýmkoľvek spôsobom nesprístupniť, 

neumožniť sprístupnenie, alebo pre seba alebo tretiu osobu nevyužiť dôverné 

informácie, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. 

4.4 Spoločnosť AUTOCONTsa zaväzuje, že vykoná všetky opatrenia, aby sa zabránilo 

poskytnutiu dôverných informácií tretím osobám alebo aby sa tretie osoby mohli 

s dôvernými informáciami akýmkoľvek spôsobom oboznámiť. Za týmto účelom 

oboznámi svojich zamestnancov, ktorí by mohli prísť do styku s dôvernými 

informáciami, s obsahom svojho záväzku zachovať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy 

a udelia im písomný pracovný príkaz (pokyn) zachovávať mlčanlivosť v rovnakom 

rozsahu, ako je povinná túto zachovávať Spoločnosť AUTOCONT podľa tejto Zmluvy. 

4.5 Spoločnosť AUTOCONT sa zaväzuje, že všetky dôverné informácie, o ktorých sa 

dozvie od inštitúcie PL Sučany alebo ktoré jej budú poskytnuté alebo inak 

sprístupnené inštitúciou PL Sučany, nepoužije vo svoj prospech alebo v prospech 

tretej osoby, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. 

4.6 Spoločnosť AUTOCONT sa zaväzuje uchovávať všetky poskytnuté dôverné 

informácie, či už slovné, obrazové alebo vyjadrené iným spôsobom, a to spôsobom 

ktorý neumožní ich sprístupnenie tretím osobám. Za týmto účelom je Spoločnosť 

AUTOCONT povinná najmä: 

• uchovávať všetky dôverné informácie uzamknuté na jednom mieste, ak to ich 

povaha dovoľuje (napr. listiny, USB, CD/DVD, HDD/SSD obsahujúce dôverné 

informácie) ako aj všetky ich reprodukcie, 

• vykonať technické opatrenia zabraňujúce vstupu tretích osôb do elektronických 

zariadení (napr. PC) alebo priestorov, na ktorých alebo v ktorých sú dôverné 

informácie uložené. 

4.7 Porušením záväzku mlčanlivosti nie je, ak dôvernú informáciu spoločnosť 

AUTOCONT 

poskytne na splnenie svojej povinnosti ustanovenej všeobecne záväzným právnym 

predpisom alebo uloženej rozhodnutím orgánu verejnej moci na základe a v medziach 

ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom za predpokladu, že 

spoločnosť AUTOCONT o tom druhú inštitúciu PL Sučany bezodkladne písomne 

upovedomí a zároveň bude spolupracovať s inštitúciou PL Sučany ohľadne 

načasovania a obsahu týchto oznámení alebo akejkoľvek aktivity alebo činnosti, ktorú 

si PL Sučany rozumne zvolí, aby mohla spochybniť oprávnenosť či dôvodnosť takejto 

požiadavky na poskytnutie. 
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ČLÁNOK 5 TRVANIE POVINNOSTI MLČANLIVOSTI 

5.1 Spločnosť AUTOCONT je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách 

podľa tejto Zmluvy aj po ukončení trvania tejto Zmluvy bez časového obmedzenia. 

5.2 Inštitúcia PL Sučany môže na základe písomnej žiadosti spoločnosti AUTOCONT 

úplne alebo čiastočne, dočasne alebo natrvalo zbaviť spoločnosť AUTOCONT 

povinnosti mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy, a to udelením písomného súhlasu. 
 

ČLÁNOK 6 OSOBITNÉ USTANOVENIE 

6.1 Porušením záväzku mlčanlivosti sa rozumie najmä, ak spoločnosť AUTOCONT: 

• akýmkoľvek spôsobom sprístupní dôverné informácie tretej osobe spôsobom 

v rozpore s touto Zmluvou, 

• umožní tretej osobe spôsobom v rozpore s touto Zmluvou oboznámiť sa 

s dôvernými informáciami podľa tejto Zmluvy, 

• využije dôverné informácie pre seba alebo pre tretiu osobu v rozpore s touto 

Zmluvou. 
 

ČLÁNOK 7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

7.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, po jednom rovnopise pre každú 

zmluvnú stranu. Všetky vyhotovenia majú rovnakú platnosť a záväznosť. 

7.3 Na vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú všeobecne záväzné 

právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky, najmä však 

ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. 

7.4 Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony 

a že táto zmluva bola spísaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, na dôkaz čoho 

pripájajú svoje podpisy. 
 
 

V Sučanoch dňa: V Žiline dňa: 
 
 
 
 
 
 

Ing. Roman Kľučiarik Mario Háronik 

riaditeľ konateľ 

PL Sučany AUTOCONT s.r.o. 


