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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 01/2023 

 

 
uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 5 Vyhlášky č. 362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah 
bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných 

bezpečnostných opatrení 

 
Zmluvné strany 

Poskytovateľ:     i-Secure, s. r. o. 
Sídlo:    Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka 
IČO:    50 176 382 
DIČ:                            2120217198 

IČ DPH:                        SK2120217198 
Zápis v registri:  OR OS Bratislava I, Oddiel Sro, Vl. č. 109653/B 
Banka:     
IBAN:     
Zastúpená:   Ing. Miroslav Ilavský, konateľ 

Telefón:    
Email:     

(ďalej len „poskytovateľ“) 
a 

Objednávateľ:       Psychiatrická liečebňa Sučany 
Sídlo:         Hradiská 23, 038 52 Sučany 
IČO:         17 335 612 
DIČ:                                 2020598888 
IČ DPH:                           nie je platiteľ DPH 

Konajúci prostredníctvom:  Ing Roman Kľučiarik, štatutárny orgán - riaditeľ 
Zriadený:                   Zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 3724/1991-A/V-5 zo dňa  
    09.12.1991 
Bankové spojenie:               
Číslo účtu v tvare IBAN:       
Kontaktná osoba:               Ing. Vladimír Dikant – výpočtové stredisko 

Telefón:                            043/4293202-5   
Email:              

(ďalej len „objednávateľ“) 
(poskytovateľ a objednávateľ ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 
Preambula 

NAKOĽKO Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na území 

Slovenskej republiky aj v oblasti poskytovania konzultačných a podporných služieb kybernetickej 
bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a disponuje odbornými 
kapacitami spĺňajúcimi znalostné štandardy manažéra kybernetickej bezpečnosti (CSM) vyplývajúce 
z ISO/IEC 27032. 
 
NAKOĽKO Objednávateľ ako prevádzkovateľ základnej služby v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. 
o kybernetickej bezpečnosti prejavil záujem o tieto služby Poskytovateľa. 

S ohľadom na vyššie uvedené Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení tejto Zmluvy o 
poskytovaní podporných služieb (ďalej ako „Zmluva“): 
 
 

Článok 1  

Predmet Zmluvy 

 
1.1 Predmetom Zmluvy je: 

1.1.1 úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri plnení Zmluvy; 
1.1.2 záväzok Poskytovateľa poskytovať pre Objednávateľa v rozsahu a za podmienok 

uvedených v Zmluve nasledovné služby: 
i) služby manažéra kybernetickej bezpečnosti (ďalej „MKB“) v zmysle zákona č. 

69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej ako „Zákon“); 

ii) monitorovanie bezpečnosti IT prostredia a podpora pri jeho správe; 
(ďalej oba body ako „Služby“). 
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1.1.3 záväzok Objednávateľa poskytovať Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť; 

1.1.4 záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa Zmluvy. 

 
1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že preferovanou formou poskytovania Služieb je vzdialené 

poskytovanie Služieb On-Line, pokiaľ si charakter Služby alebo okolnosti nevyžadujú 
poskytnutie Služby na mieste - On-Site.  

 
1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude Objednávateľovi poskytovať Služby 

v pracovných dňoch (pondelok až piatok mimo sviatkov a dní pracovného voľna) 
v čase 8.00 – 16.00 hod. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby bol schopný v režime 
podľa predchádzajúcej vety Služby Poskytovateľa prijať.  

 
1.4 Zmluvné strany si dohodli navzájom nevýhradné poskytovanie Služieb. Poskytovateľ je tak 

oprávnený poskytovať Služby aj pre iné osoby. Povinnosť mlčanlivosti Poskytovateľa týmto nie 

je žiadnym spôsobom dotknutá. 
 

Článok 2  
Vyhlásenia Zmluvných strán 

 

2.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že: 
2.1.1 je odborne a kapacitne spôsobilý plniť svoje záväzky podľa Zmluvy. 

 
2.2 Objednávateľ vyhlasuje, že: 

2.2.1 je pripravený poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť Poskytovateľovi pri plnení záväzkov 
Poskytovateľa podľa Zmluvy; 

2.2.2 nemá výhrady k dohodnutej cene podľa čl. 3 a zaväzuje sa ju uhrádzať riadne a včas. 
 
2.3 Zmluvné strany berú vzájomne na vedomie svoje vyššie uvedené vyhlásenia a v prípade ich 

nepravdivosti znášajú zodpovednosť podľa Zmluvy. 
 
 

Článok 3  
Cena a platobné podmienky 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších 

predpisov, na paušálnej cene za predmet tejto Zmluvy uvedený bode 1.1.2 Zmluvy (Služby) 
vo výške 400,00 € bez DPH mesačne (slovom štyristo EUR bez DPH) za poskytovanie 
Služieb podľa bodu 1.1.2 Zmluvy (ďalej ako „Cena“). DPH bude účtovaná v sadzbe aktuálnej 
v čase vystavenia daňového dokladu. 

 

3.2 Akékoľvek služby, práce alebo iné požiadavky Objednávateľa nad rámec Služieb Poskytovateľ 
zrealizuje len za osobitne dohodnutú cenu na základe vopred Objednávateľom odsúhlasenej 
cenovej ponuky Poskytovateľa. V prípade požiadavky Objednávateľa bude takáto služba 
realizovaná na základe samostatnej objednávky Objednávateľa. Bežná hodinová sadzba 
Poskytovateľa pre poskytovanie Služieb pre verejnú správu a samosprávu je 50,00 € bez DPH.  

 
3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Cenu bude Objednávateľ uhrádzať spätne za každý mesiac (ďalej 

ako „Fakturačné obdobie“) na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom k poslednému dňu 
Fakturačného obdobia, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom 
po mesiaci, v ktorom bola  dodaná služba. Dňom dodania Služieb je posledný deň predošlého 
mesiaca a pre vystavenie faktúry nie je potrebný podpis akceptačného protokolu. Úhradou 
príslušnej faktúry sú Služby považované za poskytnuté riadne a včas. 
 

3.4 Faktúra Poskytovateľa musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí 
obsahovať číslo tejto zmluvy. V prípade, že faktúra Poskytovateľa nebude obsahovať 
náležitosti predpísané právnym predpisom alebo ak bude vykazovať iné vecné alebo 
formálne nedostatky, je Objednávateľ oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a 
úplnosť faktúry Poskytovateľa najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti a Poskytovateľovi 
vrátiť faktúru na opravu alebo doplnenie. V takom prípade začne plynúť nová lehota 

splatnosti opravenej alebo doplnenej faktúry dňom jej doručenia Poskytovateľovi .  
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3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že: 

3.5.1 faktúry budú vyhotovené v elektronickej podobe (tzv. elektronická faktúra) vo 

formáte PDF/A a Objednávateľovi budú doručované emailom na emailovú adresu: 
plsucany@plsucany.sk, pričom faktúry sa považujú za doručené Objednávateľovi 
dňom ich doručenia;  

 
3.5.2 Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ je subjektom verejného práva (podľa § 261 

ods. 3 písm. d) a § 261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka) a zároveň 

poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, je povinný splniť peňažný záväzok 
z dodania služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 
Objednávateľ bude platiť Poskytovateľovi cenu za služby bezhotovostne – 
prevodom na účet Poskytovateľa. Objednávateľ preddavky z ceny za služby 
Poskytovateľovi  neposkytuje. Za deň úhrady faktúry (deň zaplatenia  ceny za 
služby) sa pre účely tejto zmluvy rozumie deň pripísania fakturovanej sumy 

na účet Poskytovateľa. 
 

3.5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Objednávateľa so splnením 
peňažného záväzku alebo jeho časti: vzniká Poskytovateľovi ako veriteľovi, ktorý si 
splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať od Objednávateľa, 

ktorý je subjektom verejného práva, bez potreby osobitného upozornenia úroky 
z omeškania z nezaplatenej sumy, podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka 

v spojení s § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, a  to v sadzbe, 
ktorá sa rovná základnej úrokovej  sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k 
prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto  určená 
sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením 
peňažného záväzku; 

3.5.4  vzniká Poskytovateľovi právo prerušiť poskytovanie Služieb až do riadnej úhrady 

 všetkých splatných faktúr. 
 

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nemôže postúpiť pohľadávky voči 
Objednávateľovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.  Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez 
predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým Poskytovateľ postúpi 

pohľadávky voči Objednávateľovi tretej osobe, bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, 
je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Poskytovateľ berie na vedomie, že súhlas 

Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. 
 

Článok 4  
Špecifikácia Služieb 

 
4.1 Služby podľa bodu 1.1.2 písm. i) Zmluvy zahŕňajú: 

4.1.1 MKB je kontaktnou osobou na prijímanie a evidenciu hlásení kybernetických 
bezpečnostných incidentov, 

4.1.2 MKB je kontaktnou osobou pre Národný bezpečnostný úrad SR (ďalej „NBÚ“), 
4.1.3 oznamovanie zmien NBÚ podľa   17 ods. 5 Zákona do 30 dní od dňa ich vzniku 

prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej  bezpečnosti, 

4.1.4 konzultačnú činnosť' pri aplikovaní požiadaviek Zákona, 
4.1.5 MKB rieši vzniknuté incidenty, 
4.1.6 MKB zabezpečuje audit kybernetickej bezpečnosti podľa § 29 ZoKB, 
4.1.7 MKB prijíma opatrenia vyplývajúce z auditu, 
4.1.8 MKB vykonáva dohľad nad dodržiavaním ZoKB, 
4.1.9 MKB sa podieľa na spracovaní technických a organizačných opatrení, udržuje ich 

platné, aktuálne a napomáha ich uplatňovaniu v praxi. 
 

Rozsah služieb podľa bodu 1.1.2 písm. i) Zmluvy je dohodnutý na 8 hodín mesačne / 96 hodín 
ročne, pričom sa bude uplatňovať flexibilný prístup a hodiny skutočného čerpania služieb sa, 
vychádzajúc z reálnych potrieb Objednávateľa, môžu presúvať v jednotlivých mesiacoch 
v priebehu roka, pričom platí, že rozsah Cenou pokrytých služieb neprekročí maximálny limit 
96 hodín ročne. V prípade, že Objednávateľ bude potrebovať Služby podľa bodu 1.1.2 písm. i) 

Zmluvy vo väčšom rozsahu ako je dohodnutý v tomto bode Zmluvy alebo Služby nad rámec 
zmluvy, postupuje sa podľa bodu 3.2 Zmluvy. 
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4.2 Služby podľa bodu 1.1.2 písm. ii) Zmluvy zahŕňajú: 

4.2.1 Školenie kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov Objednávateľa 1 x ročne, 
4.2.2 Vykonanie automatizovaných testov na zistenie zraniteľností sietí a informačných 

systémov Objednávateľa 1 x ročne, výstupom z testov je písomný report/správa so 
zistenými zraniteľnosťami a všeobecnými odporúčaniami na ich riešenie pre IT správcu 
Objednávateľa;  

 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie automatizovaných testov na odhalenie zraniteľností 
sietí a informačných systémov u Objednávateľa v zmysle bodu 4.2.2 Zmluvy Poskytovateľ 
vykoná len na základe osobitného poverenia štatutára Objednávateľa. Objednávateľ súčasne 
berie na vedomie a súhlasí, že v dôsledku testov podľa predchádzajúcej vety ako reálnych 
automatizovaných „útokov“ na siete a informačné systémy za použitia invazívnych techník 
môže reálne dôjsť k narušeniu alebo obmedzeniu fungovania a prevádzky nielen testovaných 

sietí a informačných systémov, ale aj iných súvisiacich informačných systémov Objednávateľa 
a tretích osôb, za čo Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. Objednávateľ a Poskytovateľ 
si pri príprave takéhoto testu dohodnú postup a vzájomnú súčinnosť s cieľom minimalizovať 
riziká, že dôjde k takémuto narušeniu alebo obmedzeniu prevádzky sietí a informačných 
systémov.  

 
4.4 V prípade, ak bude Poskytovateľ povinný nahradiť škodu tretej osobe podľa bodu 4.3 Zmluvy, 

Objednávateľ sa zaväzuje túto škodu Poskytovateľovi nahradiť, a to v plnom rozsahu.  
 

4.5 Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na plnenie 
predmetu Zmluvy (ďalej ako „Súčinnosť“). Súčinnosť Objednávateľa spočíva najmä v: 
4.5.1 poskytnutí alebo sprístupnení všetkých požadovaných informácií alebo dokumentov, 

záznamov z prevádzky sietí a informačných systémov Objednávateľa alebo iným 
podkladom potrebným na poskytovanie Služieb;  

4.5.2 umožnení prístupu do priestorov Objednávateľa, k sieťam a informačným systémom 
Objednávateľa a do sietí a informačných systémov Objednávateľa (aj vzdialený 
prístup) v rozsahu potrebnom pre riadne a včasné poskytovanie Služieb.  

 
4.6 Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie s poskytnutím Služieb vzniknuté v dôsledku 

omeškania Objednávateľa s poskytnutím potrebnej súčinnosti podľa Zmluvy alebo okolnosti 

vylučujúcej zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka, ktorá bude Poskytovateľovi 
brániť v poskytnutí Služby. V uvedených prípadoch sa prípadné termíny poskytnutia Služieb 

primerane predlžujú o dobu omeškania s poskytnutím potrebnej Súčinnosti podľa Zmluvy, resp. 
po dobu trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. 

 
4.7 Poskytovateľ nezodpovedá za chyby a nedostatky, ktoré boli spôsobené neposkytnutím 

súčinnosti Objednávateľa podľa Zmluvy, najmä ale nielen poskytnutím neúplných alebo 

nepresných informácií prevzatých od Objednávateľa, ak nemohol neúplnosť alebo nepresnosť 
informácií kvalifikovane predvídať. 
 

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinností Poskytovateľom pri poskytovaní 
Služieb podľa Zmluvy výlučne na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný uhradiť 
skutočnú škodu vzniknutú Objednávateľovi, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti so zavineným 
porušením povinnosti Poskytovateľom pri poskytovaní Služieb podľa Zmluvy, najviac do výšky 

Ceny za Zvolené obdobie. Toto dojednanie Zmluvných strán o obmedzení výšky náhrady škody 
sa vzťahuje aj na prípady vzniku viacerých škôd a bez ohľadu na ich počet, pričom táto dohoda 
Zmluvných strán zostáva v platnosti aj po ukončení účinnosti Zmluvy. 

 
Článok 5  
Dôvernosť 

 
5.1 Zmluvné strany zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách tvoriacich predmet 

obchodného tajomstva, osobných údajoch a o všetkých dôverných skutočnostiach súvisiacich 
s plnením Zmluvy (ďalej ako „Dôverné informácie“), tieto informácie nezverejňovať vo vzťahu 
k tretím osobám a ani ich nepoužívať v neprospech druhej Zmluvnej strany. Poskytovateľ je 
oprávnený poskytnúť Dôverné informácie aj svojím subdodávateľom, avšak len v rozsahu 
nevyhnutnom pre výkon činnosti týchto subdodávateľov.  

 
5.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že informácie týkajúce sa poskytovania Služieb považuje za predmet 

svojho obchodného tajomstva.  
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5.3 Zmluvné strany súhlasia, že Dôverné informácie nezverejnia, nebudú ich reprodukovať, 

kopírovať ani využívať na iné účely, než pre účely stanovené Zmluvou. Na ochranu Dôverných 
informácií vykonajú Zmluvné strany také opatrenia, aké sú vyžadované všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, príp. ak takého všeobecne záväzného právneho predpisu nie je, ako na 
ochranu vlastných informácií dôverného charakteru aspoň v rozsahu primeranej odbornej 
starostlivosti. 

 

5.4 Podľa vôle Zmluvných strán má povinnosť ochrany Dôverných skutočností a povinnosť 
mlčanlivosti podľa tohto článku Zmluvy trvať aj po skončení Zmluvy, a to neobmedzene.  

 
Článok 6  

Doručovanie 
 

6.1 Zmluvné strany si písomnosti podľa Zmluvy doručujú na: 
6.1.1 adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy, ibaže Zmluvná strana oznámi písomne druhej 

Zmluvnej strane zmenu adresy; písomnosť sa považuje za doručenú: 
- dňom ich prevzatia Zmluvnou stranou, ktorej sú doručované, 
- dňom odopretia ich prevzatia Zmluvnou stranou, ktorej sú doručované, 

- dňom ich vrátenia odosielajúcej Zmluvnej strane z akéhokoľvek dôvodu, 
pričom za dôkaz slúžiaci na posúdenie, či došlo k doručeniu Písomnosti v zmysle 

bodu 2. tohto článku sa považuje doručenka. 
 

6.1.2 mailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo Zmluvnou stranou; písomnosť sa 
považuje za doručenú druhým dňom odo dňa jej preukázateľného odoslania druhej 
Zmluvnej strane, a to aj v prípade, ak sa druhá Zmluvná strana o tejto písomnosti 
nedozvedela; z doručovania podľa tohto bodu Zmluvy sú vylúčené písomnosti podľa 
čl. 7 Zmluvy. 

 
Článok 7  

Doba trvania Zmluvy, ukončenie Zmluvy  
 
7.1 Táto Zmluva uzatvára na dobu určitú (12 mesiacov) – od 01.04.2023 do 31.03.2024.  
 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť: 
7.2.1 písomnou dohodou Zmluvných strán; 

7.2.2 písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu, 
pričom výpovedná lehota je 3 kalendárne mesiace; výpovedná lehota začne plynúť 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
druhej Zmluvnej strane; 

7.2.3 písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovateľa z dôvodu, že: 

i) Objednávateľ neuhradil dohodnutú Cenu ani v dodatočnej lehote 60 dní po 
uplynutí dohodnutej doby splatnosti Ceny; 

ii) niektoré z vyhlásení Objednávateľa uvedené v čl. 2 Zmluvy sa ukáže ako 
nepravdivé;  

iii) Objednávateľ opakovane (aspoň 3 krát) neposkytol Poskytovateľovi požadovanú 
súčinnosť pri poskytovaní Služieb; 

iv) na majetok Objednávateľa bol vyhlásený konkurz; 

v) Objednávateľ vstúpil do likvidácie; alebo 
vi) Objednávateľ preruší alebo iným ako vyššie uvedeným spôsobom skončí svoju 

podnikateľskú činnosť. 
7.2.4 písomným odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávateľa z dôvodu, že: 

i) Poskytovateľ opakovane (aspoň 3 krát) počas trvania Zmluvy riadne a včas 
neposkytol Služby; 

ii) na majetok Poskytovateľa bol vyhlásený konkurz; 
iii) Objednávateľ vstúpil do likvidácie; alebo 
iv) Objednávateľ preruší alebo iným ako vyššie uvedeným spôsobom skončí svoju 

podnikateľskú činnosť. 
 
7.3 V prípade ukončenia Zmluvy Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ mu nebude odo 

dňa nasledujúceho po ukončení Zmluvy poskytovať žiadne Služby v zmysle Zmluvy. 

 
7.4 Odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 7.2.3 a 7.2.4 Zmluvy nadobúda účinnosť doručením druhej 

Zmluvnej strane. 
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Článok 8  

Záverečné ustanovenia 
 
8.1 Zmluva nadobúda platnosť v deň jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, v súlade so zákonom č. 
211/2000 Z. z. o slobode informácií v platnom znení v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

 
8.2 Zmeny Zmluvy je možné vykonať iba formou písomných dodatkov schválených oboma 

Zmluvnými stranami. Objednávateľ nie je oprávnený previesť, resp. postúpiť, čo i len čiastočne, 
alebo inak tretej osobe poskytnúť práva a povinnosti vyplývajúce Objednávateľovi z tejto 
Zmluvy. 

 

8.3 Táto Zmluva je vyhotovená vo dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jednom (1) rovnopise obdrží 
Poskytovateľ aj Objednávateľ. 

 
8.4 Právne vzťahy výslovne neupravené Zmluvou sa riadia platnou právnou úpravou SR, najmä 

Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a zákonom o kybernetickej bezpečnosti.  

 
8.5 Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnosť 

alebo neúčinnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú v takom prípade 
nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, ktoré bude najbližšie pôvodnému 
zámeru alebo úmyslu zmluvných strán. Ustanovenia, ktoré sú ovplyvnené ustanoveniami, ktoré 
sa stali neplatnými či neúčinnými, treba vykladať tak, aby bol zachovaný pôvodný zmysel a 
účel dotknutých ustanovení, ak zmluva neustanovuje inak. 

 

8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, že zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 

 

V Bratislave dňa 27.03.2023 
 
Za Poskytovateľa: 
 
 

 
 
 
 

  

V Sučanoch dňa 31.03.2023 
 
Za Objednávateľa: 
 

Meno:  Ing. Miroslav Ilavský 

Funkcia: konateľ 

  Meno:  Ing. Roman Kľučiarik 

Funkcia: štatutárny orgán - riaditeľ 

 


