
 

 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE 
PROJEKTU „Fleximodo – modulárne, vysoko presné a nákladovo 

efektívne IoT riešenie pre udržateľné a efektívne parkovanie na 
ulici, znížujúce premávku, znečistenie a CO2 pre mestá“ 

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva!) 
 

Čl. I  
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1. Objednávateľ:  
Obchodné meno:   GOSPACE Tech s.r.o. 
Sídlo:      Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava 
IČO:     46 939 849 
IČ DPH:    SK203741489 
Zapísaný:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. 
Sro,  

vl.č. 89077/B 
Zastúpený:    Ing. Pavol Turčina, konateľ 
 
(ďalej len „Objednávateľ")  
 
2. Poskytovateľ:  
Obchodné meno:   Ing. Štefan Kadlic 
Sídlo:      Ulica Martina Benku 872/74B, 900 62 Kostolište 
IČO:     54498295 
DIČ:     1079686905 
Zapísaný: Živnostenský register, Okresný úrad Malacky, číslo: 120-

27008 
Zastúpený: Ing. Štefan Kadlic 
 
(ďalej len „Poskytovateľ!)  
 
Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne označovaní ako „Zmluvné strany!. 
 

Čl. II  
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Za podmienok ustanovených v tejto Zmluve sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať 

Objednávateľovi služby špecifikované nižšie v ods. 2 tohto článku Zmluvy. 
 

2. Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom služby rozumejú čiastkové služby (úlohy) podľa 
zadania Objednávateľa alebo Objednávateľom určeného zamestnaca v rámci 
implementácie projektu: „Fleximodo – modulárne, vysoko presné a nákladovo 
efektívne IoT riešenie pre udržateľné a efektívne parkovanie na ulici, znížujúce 
premávku, znečistenie a CO2 pre mestá“ (ďalej len „Projekt!) a to najmä v rozsahu: 
 

Úloha: vylepšenie aplikácie substitúciou karty povolení: 



 

 

- vytvorenie aplikácie pre platformy Android a iOS, 
- návrh, design, dodávka, testovanie a integrovanie webových a mobilných 

aplikácií, 
- implementácia REST API a príslušnej dokumentácie podľa OpenAPI 

(SwaggerUI), 
- quality Assurance prostredníctvom Unit Testov a CI/CD, 
- odborná podpora výberu vhodných softvérových komponentov – prieskum 

dostupných OpenSource technológií, 
- vytvorenie a udržanie mobilného SDK používaného na komunikáciu 

s produktmi objednávateľa (technológia BLE), 
- zabezpečenie vysokého výkonu, kvality a odozvy aplikácie, 
- issue tracking tool: Jira, Gitbub, 
- identifikovanie bottleneckov a bug fixing 
(ďalej len „Služby!) 

 
3. Poskytovateľ bude Objednávateľovi poskytovať Služby na základe individuálnych 

pokynov Objednávateľa realizovaných písomne alebo ústne v súlade s potrebami 
Projektu. 
 

Čl. III 
ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytnuté Služby uvedené v čl. II, ods. 2 

Zmluvy vo výške 20 EUR / za jednú hodinu (ďalej len „Odmena!). Poskytovateľ berie 
na vedomie, že na základe tejto Zmluvy je možné poskytnúť služby v maximálnej cene 
36 000,00 EUR (slovom: tridsaťšesťtisíc eur). Prípadné navýšenie uvedenej sumy je 
možné len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a to formou dodatku k tejto 
Zmluve. 
 

2. Poskytovateľ nie je platcom DPH. V prípade, ak sa Poskytovateľ stane platcom DPH 
počas trvania tejto Zmluvy, k Odmene bude účtovaná DPH v zákonnej výške. 
Objednávateľ je povinný uhradiť Odmenu spolu s DPH. 
 

3. Odmena bude Poskytovateľovi uhradená na základe faktúry. Poskytovateľ je 
oprávnený vystaviť faktúru na konci kalendárneho mesiaca za ktorý poskytol 
Objednávateľovi Služby. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa je doručenia 
Objednávateľovi.  
 

4. Podstatnou prílohou faktúry vystavenej Poskytovateľom na základe tejto Zmluvy je 
zoznam odpracovaných hodín v kalednárnom mesiaci za ktorý sa faktúra vystavuje 
(ďalej len „Zoznam!). Zoznam musí obsahovať počet odpracovaných hodín vrátane 
popisu práce. Poskytovateľ je povinný pred vystavením faktúry predložiť Zoznam na 
schválenie Objednávateľovi. Bez schválenia Zoznamu nie je Poskytovateľ oprávnený 
vystaviť faktúru. 
 

5. V prípade, ak faktúra bude obsahovať chyby alebo nebude úplná, je Objednávateľ 
oprávnený ju vrátiť v lehote splatnosti Poskytovateľovi na opravu. Nová lehota 
splatnosti plynie odo dňa doručenej riadnej faktúry. 
 



 

 

 

Čl. IV 
PRÁVA A POVINOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú konať v súlade s oprávnenými záujmami druhej Zmluvnej 

strany a vykonať všetky úkony, ktoré sú potrebné na plnenie tejto Zmluvy. Zmluvné 
strany sa zároveň zaväzujú poskytnúť si nevyhnutnú súčinnosť pri plnení tejto Zmluvy. 
 

2. Objednávateľ je povinný uhradiť riadne uplatnenú a vyfaktúrovanú Odmenu riadne 
a včas. 
 

3. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb postupovať v súlade s požiadavkami 
Objednávateľa a hlavných aktivít Projektu a poskytnúť služby riadne a včas. Zároveň 
je povinný upozorniť Objednávateľa na prípadne chyby v jeho zadaní. Poskytovateľ je 
oprávnený informovať Objednávateľa o iných existujúcich riešeniach vhodných pre 
naplnenie ciastkových cieľov (úloh) Projektu. 
 

4. Poskytovateľ je ďalej povinný preskúmať všetky podklady Objednávateľa, ktoré mu 
Objednávateľ dá v súvislosti so zadaním podľa tejto Zmluvy a bez zbytočného odkladu 
upozorniť Objednávateľa na akékoľvek chyby a nedostatky uvedených dokladov.  
 

5. V prípade potreby môže Objednávateľ poskytnúť Poskytovateľovi nevyhnutnú 
technickú infraštruktúru potrebnú pre plnenie zadaných úloh. 

 
Čl. V 

AUTORSKÉ PRÁVA 
 

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli a Poskytovateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že 
Objednávateľ má autorské právo ku všetkých dokumentom a iným výsledkom tvorivej 
duševnej činnosti, ktoré Poskytovateľ vytvorí na základe alebo v súvislosti so Zmluvou 
(ďalej len „Dielo!). 
 

2. Akékoľvek Dielo (alebo časť Diela) vytvorená na základe alebo v súvislosti so Zmluvou 
sa považuje za zamestnanecké dielo v zmysle § 91 ods. 4 v nadväznosti na § 90 ods. 
4 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 
 

3. Objednávateľ má práva autora k Dielu a je oprávnený vykonávať vo svojom mene 
a nas svoj účet všetky majetkové práva autora k Dielu, pričom má právo postúpiť výkon 
majetkových práv tretej osobe. 
 

4. Poskytovateľ nie je oprávnený udeliť súhlas na použitie Diela akejkoľvek inej osobe 
a zároveň je povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k Dielu. 
 

5. Objednávateľ je oprávnený Dielo zverejniť, označiť svojim obchodnom menom a tiež 
je oprávnený dokončiť Dielo, zmeniť Dielo alebo vykonať akýkoľvek iný zásah do Diela. 
 



 

 

6. V prípade zániku / zmeny Objednávateľa právo vykonávať majetkové práva k Dielu 
prechádza na jeho právneho nástupcu.  

 
Čl. VI. 

DOBA TRVANIA ZMLUVY A INÉ DOJEDNANIA 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do konca trvania Projektu (predpokladaný 
dátum ukončenia Projektu je 31. mája 2023). 
 

2. V prípade ukončenia Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je Poskytovateľ povinný odovzdať 
Objednávateľovi všetku poskytnutú dokumentáciu a rozpracované úlohy (Diela) 
v stave ku dňu ukončenia Zmluvy. V opačnom prípade zodpvedá Objednávateľovi za 
škodu tým vzniknutú. 
 

3. V prípade, ak Poskytovateľ nedodá Služby riadne a včas bude sa toto porušenie 
považovať za podstatné porušenie Zmluvy. V takomto prípade má Objednávateľ právo 
odstúpiť od Zmluvy, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia písomnej informácie 
o odstúpení Poskytovateľovi, resp. k neskoršiemu dátumu ak v písomnom odstúpení 
bude uvedený neskorší dátum. 
 

4. Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva vyplývajúce z tejto Zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 
 

5. Poskytovateľ nie je oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky proti 
pohľadávkam zo alebo súvisiacich so Zmluvou bez písomného súhlasu Objednávateľa.  
 

6. Vzdanie sa práva z porušenia akéhokoľvek ustanovenia Zmluvy alebo vzdanie sa 
odkladacej podmienky ktoréhokoľvek plnenia podľa Zmluvy jednou zo Zmluvných 
strán, neznamená a ani nemôže byť vykladané ako vzdanie sa práva vyplývajúceho 
z ďalšieho porušenia daného ustanovenia alebo ďalšie vzdanie sa danej odkladacej 
podmienky, ani ako vzdanie sa práva vyplývajúceho z porušenia iného ustanovenia 
tejto Zmluvy alebo vzdanie sa inej odkladacej podmienky. 
 

7. Predĺženie lehoty na plnenie určitého záväzku alebo na vykonanie určitého úkonu 
podľa tejto Zmluvy neznamená a ani nemôže byť interpretované ako predĺženie lehoty 
na budúce plnenie predmetného záväzku alebo na budúce vykonanie predmetného 
úkonu, alebo ktoréhokoľvek iného záväzku alebo úkonu. 
 

8. Neuplatnenie alebo omeškanie s uplatnením akéhokoľvek práva neznamená a ani 
nemôže byť interpretované ako vzdanie sa tohto práva. 
 

9. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou riadne vystavenej a doručenej faktúry 
má Poskytovateľ nárok na úrok z omeškania v zákonnej výške. 
 

10. Poskytovateľ berie na vedomie, že v súvislosti s touto Zmluvou je povinný strpieť výkon 
kontroly / auditu/ kontroly na mieste súvisiaceho s poskytovanými službami, 



 

 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 
osobami na výkon tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnost. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú najmä: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a ním poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverné 

na výkon kontroly / auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujemov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ. 
 

11. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto Zmluvy 
v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy a výsledky kontroly poskytovateľa 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto Zmluvy. Odstúpenie podľa 
tohto ods. Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi. V takomto prípade 
sú Zmluvné strany povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia.  
 

12. Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu v prípade, ak Poskytovateľ neposkytuje 
Služby riadne a včas a aj napriek písomnej výzve Objednávateľa nedošlo k náprave. 
Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu v prípade, ak je Objednávateľ 
v omeškaní s úhradou Odmeny za riadne a včas poskytnuté služby o viac ako 20 dní 
a aj napriek písomnej výzve nedošlo k náprave. Výpovedná lehota je jeden mesiac. 
 

13. Poskytovateľ berie na vedomie, že aj napriek skutočnosti, že Zmluva nadobudne 
účinnosti, nie je Objednávateľ povinný mu zadávať práce na základe tejto Zmluvy a to 
minimálne do času, kým Objednávateľovi nebudú známe výsledky z kontroly súvisiace 
s predmetom Zmluvy zo strany Poskytovateľa. 
 

Čl. VII 
DÔVERNÉ INFORMÁCIE 

 
1. Všetky informácie obsiahnuté v tejto Zmluve alebo získané v súvislosti s touto Zmluvou 

sú dôverné (ďalej len „Dôverné informácie!). Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať 
mlčanlivosť o Dôverných informáciách a Dôverné informácie využívať len pre účely 
plnenia Zmluvy.  Žiadna zo Zmluvných strán nesmie bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany poskytnúť alebo sprístupniť Dôverné 
informácie tretej osobe, s výnimkou (i) svojich zamestnancov, externých 
spolupracovníkov, spoločníkov a akcionárov, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti 
alebo (ii) osôb, ktorými je Zmluvná strana povinná Dôverné informácie poskytnúť na 
základe povinnosti uloženej právnymi predpisom alebo na základe neho. 
 

2. Článok VII., bod 1 tejto Zmluvy sa nevzťahuje na Dôverné informácie (i) ktoré sú alebo 
sa stanu verejne známymi inak, ako v dôsledku porušenia tejto Zmluvy alebo (ii) ktoré 
sú použité za účelom výkonu alebo vymáhania práv a povinností z tejto Zmluvy. 
 



Čl. VII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. V prípade, ak je ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy neplatné, neúčinné alebo
nevymáhateľné alebo ak sa takým stane v budúcnosti, takéto ustanovenie je, resp.
bude považované za oddelené od tejto Zmluvy a neovplyvní platnosť, účinnosť alebo
vymáhateľnosti ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré budú aj naďalej trvať (s
výnimkou prípadov, keď takéto oddelenie odporuje úmyslu Zmluvných strán, ktorý je
zrejmý z tejto Zmluvy). Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú jednať v dobrej viere tak,
aby takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie tejto Zmluvy bolo bez
zbytočného odkladu nahradené novým, platným, účinným a vymáhateľným
ustanovením, ktoré bude v najvyššej možnej miere zodpovedať účelu pôvodného
ustanovenia.

2. Táto Zmluva je vyhotovená a podpísaná v 2 rovnopisoch, pričom každá Zmluvná
strana obdrží 1 vyhotovenie tejto Zmluvy.

3. Zmluva a všetky dodatky k nej a jej výklad, ako aj všetky mimozmluvné záväzky
súvisiace so Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. V súlade
s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka sa Zmluvné strany dohodli, že
táto Zmluva a všetky dodatky k nej sa riadia Obchodným zákonníkom.

4. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov
o platnosť, výklad alebo zánik tejto Zmluvy, bude riešený príslušným súdom Slovenskej
republiky.

5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom je podpisu oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia na webovej stránke
Objednávateľa.

6. Zmluvné strany týmto výslovne prehlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, že
ich zmluvné voľnosť nebola obmedzená a že Zmluvu neuzavreli v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle. Zmluvné strany ďalej výslovne
prehlasujú, že všetky ustanovenia Zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité a že si túto
Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu na dôkaz čoho Zmluvu vlastnoručne podpisujú.

Poskytovateľ:  Objednávateľ: 

V Bratislave, dňa 12.09.2022  V Bratislave, dňa 12.09.2022 

Ing. Štefan Kadlic      GOSPACE Tech s.r.o. 
Ing. Pavol Turčina, konateľ 
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