
8. V prípade porušenia povinností Poskytovateľa v zmysle tejto zmluvy, zodpovedá 
Poskytovatel’ za škodu tým spôsobenú Objednávateľovi, ktorú sa zaväzuje v celosti 
nahradiť Objednávateľovi.

9. Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov so spracovaním osobných údajov v rozsahu všetkých osobných 
údajov poskytnutých objednávateľom poskytovateľovi na základe tejto zmluvy pre 
vlastné potreby poskytovateľa a pre potreby osôb spolupracujúcich s poskytovateľom 
pri plnení záväzkov poskytovateľa podľa tejto zmluvy. Objednávateľ týmto udeľuje 
súhlas uvádzať svoje obchodné meno v rámci propagácie a reklamy poskytovateľa.

1. Poskytovatel’ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o ustanoveniach tejto zmluvy, ako 
aj o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri poskytovaní služieb a ktoré 
Objednávateľ označil za dôverné.

2. Za dôverné skutočnosti sa považujú informácie, ktoré súvisia s činnosťou 
Objednávateľa, nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné a majú byť podľa 
rozhodnutia Objednávateľa utajené, alebo ktoré Objednávateľ za dôverné výslovne 
označí.

3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku trvá aj po ukončení účinnosti 
tejto zmluvy a to obidvoch strán po dobu dvoch rokoch.

4. Poskytovatel’ zodpovedá Objednávateľovi za zavinenú škodu, ktorá mu v súvislosti s 
porušením povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku vznikla.

ČI. VI.

MLČANLIVOSŤ

ČI. VII.

UKONČENIE PLNENIA

1. Zmluva sa ukončí vyčerpaním dohodnutého rozsahu predmetu zmluvy podľa čl. II. 
tejto zmluvy.

2. Zmluvu je možné ukončiť e-mailovou dohodou oboch zmluvných strán.
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3. Zmluvu je možné ukončiť aj výpoveďou bez udania dôvodu a to uplynutím 
výpovednej doby, ktorá je mesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 
nasledujúceho po doručení e-mailovej výpovede.

4. Y prípade, ak Poskytovatel’ nebude plniť svoje povinnosti v zmysle tejto zmluvy 
riadne a včas, a/alebo spôsobí svojim konaním Objednávateľovi škodu, je 
Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpením od tejto zmluvy 
nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej mu Poskytovateľom.

ČI. VIII. 

DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti spojené s touto zmluvou musia 
byť doručené elektronicky (e-mailom) zmluvnej strane na mailovú adresu uvedenú 
v tejto zmluve. V prípade zmeny je príslušná zmluvná strana túto zmenu elektronicky 
formou e-mailu oznámiť druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom, inak sa na 
zmenu e-mailu z hľadiska doručovania písomností na účely tejto zmluvy nebude 
prihliadať.

2. Všetky písomnosti súvisiace z touto zmluvou musia byť druhej zmluvnej strane 
doručované elektronicky formou e-mailu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že e-mail sa považuje za prijatý druhou zmluvnou stranou 
5. dňom odo dňa jeho odoslania v súlade s týmto článkom a to aj v prípade, ak si 
príslušná zmluvná strana e-mail v tejto lehote neotvorí, prípadne jej otvorenie odmietla.

4. Zmluvné strany pritom uprednostňujú iba e-mailovú komunikáciu pri riešení 
a vysvetľovaní vzájomných stanovísk.

ČI. IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.

2. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi touto zmluvou a príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
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3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len\so súhlasom oboch zmluvných strán, a to 

výlučne dodatkom elektronicky v e-mailovej forme.



4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 1 
výtlačok a Poskytovatel’ 1 výtlačok.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili vážne a slobodne, že ustanovenia 
zmluvy sú pre nich zrozumiteľné, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na 
znak súhlasu ju  vlastnoručne podpísali.

V Rožňave, dňa: 25. 10. 2017 V Rožňave, dňa: 25. 10. 2017

Objednávateľ: Posl

Ján Hubay 
Starosta

Mgr. Marek Šmihula


