
ZMLUVA č. 732/2018

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7 ods. 3 zákona č. 324/2011 

Z. z. o poštových službách na zabezpečenie činnosti 
Pošty Partner MILOSLAVOV

1. Slovenská pošta, a. s.
Sídlo
Zastúpená

Bankové spojenie
Číslo účtu
SWIFT/BIC
IČO
DIČ
IČ DPH
Registrácia

(ďalej len „pošta“)

2. Obchodné meno
Sídlo
Zastúpený 
Bankové spojenie

Číslo účtu
SWIFT
IČO
DIČ
IČ DPH
Zapísaná
(ďalej len „partner“)

: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
: Ing. Ivana Piňosová, riaditeľka úseku generálneho riaditeľa 

a financií
a

Bc. Jozef Kiss, MA riaditeľ pobočkovej siete a retailového 
predaja,
obidvaja na základe poverenia predstavenstva SP, a. s., podľa 
podpisového poriadku OS-03

: Poštová banka, a.s., Bratislava
: SK97 6500 0000 0030 0113 0011
: POBNSKBA
: 36 631 124
: 2021879959
: SK 2021879959
: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská 
Bystrica v oddiele: Sa, vložka Č.803/S

: Obec Miloslavov
: Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov 
: Milan Baďanský, starosta obce 
: Primá banka Slovensko, a. s.

SK37 5600 0000 0018 7740 6001
KOMASK2X
00 304 948
2020 662 182
Nie je platcom DPH
OU-SC-OZP-2018/008860-2, č. ŽR 140-22322

Pošta a partner sú spoločne označovaní ako „zmluvné strany“.

Preambula

1. Pošta je poštovým podnikom poskytujúcim univerzálnu službu v zmysle § 3 zákona 
č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „Zákon o poštových službách“). Pošta ako poštový podnik poskytuje aj ďalšie poštové 
služby, sprostredkovateľské služby a iné dohodnuté služby (ďalej len „služby“) v zmysle
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Zákona o poštových službách a v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Typickými znakmi poskytovania týchto služieb je obchodné meno, ochranná známka, logo, 
obchodné tajomstvo, poštové tajomstvo, právo na názov a ochranu dobrej povesti 
právnickej osoby, organizácia a technológia poskytovania služieb (know-how), kvalita 
poskytovaných služieb, vzdelávací systém a podpora predaja. Skúsenosti pošty sa naďalej 
rozširujú a zdokonaľujú pomocou riadenia kvality, ako aj iných metód.

2. Poštová sieť je systém organizovania a súbor zariadení, ktoré pošta ako poštový podnik 
používa na vybranie a distribúciu poštových zásielok a poskytovanie poštového 
platobného styku. Verejná poštová sieť je poštová sieť poskytovateľa univerzálnej služby,

3. Univerzálna služba je ponuka poštových služieb v zmysle Zákona o poštových 
službách, ktorá slúži na zabezpečenie minimálneho uspokojenia potrieb všetkých 
užívateľov poštových služieb na území Slovenskej republiky tak. aby bola zabezpečená 
dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete a kontaktných miest verejnej 
poštovej siete, za rovnakých podmienok, v ustanovenej kvalite, za primeranú cenu, každý 
pracovný deň najmenej s jedným vybraním a dodaním denne.

4r Pošta Partner je miesto vyčlenené v priestore cudzej prevádzky, kde je~ poskytovaná 
univerzálna služba a iné služby pošty podľa dohody zmluvných strán. Činnosť pošty 
Partner vykonáva partner na základe zmluvného vzťahu s poštou V zmysle Zákona 
o poštových službách je pošta Partner považovaná za kontaktné miesto verejnej poštovej 
siete.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že za know-how budú považovať súbor nepatentovaných 
technických informácií, odborných znalostí, skúseností, zručností a obchodných poznatkov 
získaných ako výsledok praxe a technológie. Imidžom sa chápu obchodné meno, logo, 
farebné odlíšenie vonkajších znakov a viditeľné charakteristické znaky pošty.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri činnosti vykonávanej podľa tejto zmluvy sa budú snažiť 
o zachovanie spoločnej identity a dobrej povesti pošty s cieľom vytvoriť dlhodobú a 
vzájomne výhodnú spoluprácu zmluvných strán.

I.
Právne postavenie pošty

1. Pošta je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, 
vložka č. 803/S s predmetom činnosti podľa pripojeného výpisu z obchodného registra, 
ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

2. Pošta prevádzkuje verejnú poštovú sieť a poskytuje univerzálnu službu na základe 
poštovej licencie, Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby a v súlade so všeobecným 
povolením a so Zákonom o poštových službách. Pošta poskytuje poštové služby 
neuniverzálnej povahy, sprostredkovateľské a iné služby na základe vydaných 
živnostenských oprávnení a zmlúv uzatvorených medzi ňou a obchodnými partnermi, 
v súlade so všeobecným povolením vydaným Úradom pre reguláciu elektronických 
komunikácií a poštových služieb za podmienok ustanovených Zákonom o poštových 
službách a ďalšími aplikovanými predpismi.
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Právne postavenie partnera

1. Partner je fyzickou osobou s predmetom činnosti podľa pripojeného výpisu 
zo živnostenského registra, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve, a má oprávnenie na 
všetky činnosti vykonávané na základe tejto zmluvy.

2. Partner je právne samostatný subjekt. Zastupuje záujmy pošty ako samostatný 
a zodpovedný subjekt s odbornou starostlivosťou, koná v jej mene a na jej účet v rozsahu 
predmetu tejto zmluvy. Činnosť partnera podľa tejto zmluvy pre poštu je nezávislá od 
právnej formy podnikania partnera v obchodných priestoroch.

3. Partner si na splnenie činností podľa tejto zmluvy alebo ich časti môže na vlastné náklady 
prijať odborne spôsobilé osoby podľa čl. VI. odsek 10 tejto zmluvy. Vo vzťahu k týmto 
osobám plní úlohu zamestnávateľa v zmysle Zákonníka práce a zodpovedá za kvalitu nimi 
vykonávaných činností v plnom rozsahu. Vykonávanie činností tretími osobami nezakladá 
ich právny vzťah k pošte.

4. Ak je partner v obchodných priestoroch v nájme, predloží pošte pred podpisom tejto 
zmluvy, nájomnú zmluvu s prenajímateľom na posúdenie doby nájmu.

m.
Účel a predmet zmluvy

1. Účelom tejto zmluvy je zabezpečiť v rámci poskytovania poštových služieb vyberanie 
poštových zásielok, dodávanie oznámených poštových zásielok, poštový platobný styk 
a poskytovanie dohodnutých služieb v rámci sprostredkovateľskej a obchodnej činnosti 
pošty prostredníctvom partnera zákazníkovi. Prehľad poskytovaných produktov a služieb 
je uvedený v prílohe č. 5 tejto zmluvy.

2. Pošta udeľuje touto zmluvou partnerovi oprávnenie na poskytovanie produktov a služieb 
v rozsahu stanovenom v prílohe č. 5 tejto zmluvy a súčasne sa zaväzuje, za podmienok 
stanovených v tejto zmluve, poskytnúť partnerovi svoje know-how, obchodné meno, logo 
a pomoc pri zriaďovaní a prevádzkovaní pošty Partner.

3. Partner akceptuje oprávnenie uvedené v odseku 2 tohto článku a zaväzuje sa ponúkať 
služby vo svojich alebo prenajatých obchodných priestoroch, na adrese Miloslavov 243, 
900 42 Miloslavov a poskytovať ich v súlade so znením príslušných technologických 
postupov a ostatnej dokumentácie, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy a 
prílohou č. 5 tejto zmluvy, ako aj podľa pokynov pošty a v kvalite vyplývajúcej z predpisov 
a technológie, a to pod obchodným menom a ochrannou známkou pošty. Zároveň sa 
zaväzuje dodržiavať ostatné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve.

4. Ak po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude pošta v dôsledku zmien právnych 
predpisov alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci povinná 
zabezpečovať aj služby, ktoré nie sú službami v zmysle tejto zmluvy, je partner povinný 
začať poskytovať aj tieto služby a vykonávať činnosti potrebné na tento účel. Definícia 
„služby“ podľa tejto zmluvy sa v takomto prípade automaticky rozšíri aj o tieto činnosti. 
Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú dobromyseľne rokovať o primeranej úprave
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odmeny partnera podľa článku XII. tak, aby upravená odmena zohľadňovala prípadné 
zvýšenie nákladov partnera vyvolané rozšírením služieb.

IV.
Všeobecné zmluvné podmienky

1. Pošta a partner sú povinní dodržiavať Zákon o poštových službách a poštové, obchodné 
a finančné podmienky pošty a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

2. Pošta a partner sa zaväzujú počas trvania zmluvného vzťahu, ako aj po jeho skončení 
zachovávať mlčanlivosť voči každému o skutočnostiach, ktoré im boli zverené druhou 
zmluvnou stranou, a tieto skutočnosti nepoužijú na iné účely, ako na plnenie práv 
a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

3. Pošta je oprávnená vykonať kontrolu poskytovania poštových služieb a plnenia iných 
povinností podľa tejto zmluvy partnerom a pravidelnú inventúru finančných prostriedkov, 
cenín, tovarov a zariadení. Partner je povinný strpieť kontrolu vykonávanú poštou vo 
všetkých činnostiach vykonávaných pod obchodným menom alebo ochrannou známkou 
pošty. V súlade s týmto cieľom je pošta predovšetkým oprávnená vyžiadať si a partner je 
povinný predložiť pošte všetky prevádzkové, účtovné, daňové a štatistické doklady.

4. Za účelom vykonania kontroly a pri postupe v súlade s odsekom 3 tohto článku, je pošta 
oprávnená počas prevádzkovej doby vstúpiť do objektu partnera.

5. Zoznam osôb (partner a/alebojeho zamestnanci), vrátane ich osobných údajov, 
prostredníctvom ktorých bude partner zabezpečovať plnenie činnosti v zmysle tejto zmluvy 
(ďalej len Zoznam osôb), predloží partner pošte písomne na adresu Obvodu hlavnej 
pošty Bratislava II, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava (ďalej len OHP). Zoznam osôb bude 
obsahovať dátum vyhotovenia, podpis partnera a nasledovné údaje:

- titul,
- meno a priezvisko,
- rodné priezvisko,
- trvalé bydlisko,
- dátum narodenia,
- druh a číslo dokladu totožnosti.

V prípade zmien (napr. z dôvodu zmeny zamestnancov partnera, nových alebo ďalších 
zamestnancov partnera, ktorí budú zabezpečovať plnenie činností v zmysle tejto zmluvy, 
odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a pod.), je zmenu partner povinný 
bezodkladne písomne oznámiť OHP, na adresu uvedenú v prílohe č. 5 tejto zmluvy. 
Oznámenie o zmene bude obsahovať dátum účinnosti zmeny, popis zmeny, údaje 
o osobe/osobách a podpis partnera obdobne, ako je uvedené pre Zoznam osôb.

Spolu s písomným predložením Zoznamu osôb, ako aj pri každom oznámení novej, alebo 
ďalšej osoby v Zozname osôb, partner predloží OHP zároveň aj overený doklad o splnení 
minimálne stredného odborného vzdelania a dva originály „Súhlasu so spracúvaním 
osobných údajov“ podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 8 tejto zmluvy samostatne za každú 
osobu.
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OHP vráti po kontrole partnerovi overený doklad o splnení minimálne stredného 
odborného vzdelania.

Osobné údaje osôb, overený doklad o splnení minimálne stredného odborného vzdelania 
a originál „Súhlasu so spracúvaním osobných údajov" je pošta oprávnená požadovať za 
účelom evidencie osôb, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje činnosť pošty Partner. 
Dôvodom evidencie je plnenie odbornej spôsobilosti osôb pre sektor vkladov v zmysle 
Zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov, v súvislosti so 
zabezpečovaním dohodnutého rozsahu služieb Poštovej banky, a.s. {výhradne v rozsahu 
služieb uvedených v prílohe č. 5 tejto zmluvy). Partner je povinný mať jeden originál 
súhlasu a overený doklad o splnení minimálne stredného odborného vzdelania za účelom 
kontroly v prevádzkových priestoroch pošty Partner.

Pošta je oprávnená ponechať si za týmto účelom fotokópiu overeného dokladu o splnení 
minimálne stredného odborného vzdelania. Pošta a Poštová banka, a.s., sú oprávnené 
ponechať si za týmto účelom originál súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Bez splnenia podmienok uvedených v tomto odseku partner nesmie zabezpečovať 
dohodnutý rozsah služieb Poštovej banky, a.s. v zmysle tejto zmluvy. V prípade, ak partner 
zistí možné neplnenie uvedených podmienok, je povinný písomne bezodkladne, pokiaľ 
možno vopred, oznámiť tieto skutočnosti OHP.

6. Zmluvné strany neručia za záväzky druhej zmluvnej strany v súvislosti s reklamnými 
akciami. Pošta ručí len za konkrétne, poštou organizované reklamné akcie, ktoré sú 
v súlade so všeobecným záväznými právnymi predpismi.

7. Zmluvné strany sa zdržia verejných vyjadrení a konaní, ktoré by mohli poškodiť druhú 
zmluvnú stranu. Povinnosť mlčanlivosti zostáva zachovaná.

V.
Povinnosti pošty

1. Pošta sa na splnenie predmetu zmluvy zaväzuje zabezpečiť v zmysle Zákona o poštových 
službách ku dňu uvedenom v čl. VI, odsek 1 tejto zmluvy všetky formálne náležitosti 
potrebné na prevádzkovanie Pošty Partner Miloslavov ako kontaktné miesto verejnej 
poštovej siete: s PSČ 900 47 na adrese Miloslavov 243.

2 Pošta je povinná poskytnúť partnerovi všetky technologické postupy, obchodné, poštové 
a finančné podmienky, organizačné postupy a smernice, podklady a informácie potrebné 
na výkon práv podľa zmluvy a bez zbytočného odkladu robiť potrebné právne opatrenia na 
ochranu výkonu práv partnera, pokiaľ do tohto práva neoprávnene zasahujú tretie osoby.

3. Pošta je partnerovi povinná dodať, v rámci zmluvného sortimentu služieb, na vlastné 
náklady všetky potrebné pomôcky, prevádzkové, účtovné a iné tlačivá, ktoré sú potrebné 
na prevádzkovanie pošty Partner.

4. Pošta je oprávnená počas trvania zmluvy meniť technologické postupy v prípade, ak je 
nevyhnutné na implementáciu plnenia povinností, ktoré pošte vyplývajú zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, či rozhodnutí orgánov verejnej moci, resp. je to 
nevyhnutné na poskytovanie služieb. Pošta je povinná bez zbytočného odkladu písomne
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informovať partnera o zmenách v technologických postupoch. Zmeny v texte 
technologických postupov sú oznamované spravidla cez Poštový vestník, alebo písomne 
zo strany HP a sú pre partnera záväzné.

5. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, pošta je povinná po celý čas trvania zmluvy 
zabezpečovať odvoz poštových zásielok a peňažných súm, ktoré boli vybrané partnerom 
v prevádzke pošty Partner pri poskytovaní služieb spôsobom a podľa pravidiel 
ustanovených v technologických postupoch a v prílohe č. 5 tejto zmluvy.

6. Pošta je povinná poskytnúť partnerovi informačný systém určený na propagáciu služieb 
a produktov pošty a to Listovač a Karisblok. Pošta sa zaväzuje poskytovať partnerovi na 
vlastné náklady reklamné letáky a propagačný materiál súvisiaci s predmetom zmluvy.

7. Pošta zabezpečí pripojenie prevádzky partnera do svojej dátovej komunikačnej 
infraštruktúry. Za týmto účelom pošta zabezpečí aj pripojenie prostredníctvom dodávateľa 
dátových služieb vrátane potrebného technického vybavenia.

8. Pošta sa zaväzuje k poskytnutej výpočtovej technike, softvéru a mechanizácii 
zabezpečovať servisné služby, vrátane aktualizácie programového vybavenia.

9. Pošta je povinná bez zbytočného odkladu informovať partnera o zmenách v prílohe č. 5 
tejto zmluvy.

10. Pošta sa ďalej zaväzuje, že zaradí partnera do všetkých informačných a propagačných 
materiálov určených na propagáciu verejnej poštovej siete na území Slovenskej republiky.

VI.
Povinnosti partnera

1. Partner sa zaväzuje, že začne prevádzkovať poštu Partner ako kontaktné miesto verejnej 
poštovej siete ku dňu 1.11.2018. Akékoľvek zrušenie či premiestnenie prevádzky pošty 
Partner je partner oprávnený vykonať len s predchádzajúcim súhlasom pošty.

2. Partner sa zaväzuje zachovávať a zabezpečiť u svojich zamestnancov počas trvania 
zmluvy, ako aj po jej skončení, zachovanie obchodného tajomstva, poštového tajomstva 
a mlčanlivosť o ďalších skutočnostiach, ako napr. know-how, ktoré sú predmetom 
podnikania v rámci tejto zmluvy a ktoré mu pošta oznámi.

3. Partner je povinný oboznámiť sa a zabezpečiť u svojich zamestnancov oboznámenie sa 
s výňatkom Smernice o ochrane obchodného tajomstva, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 
tejto zmluvy, a zabezpečiť riadenie sa ňou.

4. Partner sa zaväzuje znemožniť tretím osobám prístup ku know-how, a to aj po skončení 
zmluvy.

5. Partner sa zaväzuje nevyužívať know-how poskytnuté touto zmluvou za iným účelom 
ako stanovuje zmluva.

6. Partner nie je oprávnený postúpiť práva z tejto zmluvy inej osobe ani poveriť 
poskytovaním služieb inú osobu a ani využiť pre seba alebo pre iné osoby, pokiaľ by to
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9.

bolo v rozpore s touto zmluvou, resp. záujmami pošty. Táto povinnosť trvá aj po ukončení 
tejto zmluvy.

Partner sa zaväzuje, že počas platnosti tejto zmluvy a rok po jej skončení nebude podnikať 
v oblasti, ktorá je predmetom zmluvy, resp. ani v obdobnej oblasti s iným partnerom, ako 
je pošta (vrátane jej právneho nástupcu). Táto povinnosť sa nevzťahuje na tie tovary 
a služby, ktoré partner poskytoval aj pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy.

Partner je povinný ponúkať produkty a poskytovať služby v rozsahu bodu 2 prílohy č. 5 
tejto zmluvy, s vynaložením odbornej starostlivosti, v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a podľa pokynov pošty a zároveň dbať na jemu známe záujmy pošty.

Partner je povinný poskytovať služby len prostredníctvom osôb, ktoré okrem podmienok 
uvedených v článku IV, bode 5 tejto zmluvy spĺňajú aj nasledovné podmienky:

a) majú ukončené najmenej stredné odborné vzdelanie,

b) zúčastnia sa pre účely poskytovania stanoveného rozsahu služieb Poštovej 
banky, a.s. (v rozsahu prílohy č. 5) osobitného finančného vzdelávania 
a overenia odbornej spôsobilosti v poštou stanovených termínoch,

c) dosiahli vek 18 rokov,

d) sú spôsobilí na právne úkony,

e) sú bezúhonní.

Doklady preukazujúce splnenie k odsekom a) a b) je partner povinný uložiť na pošte 
Partner tak, aby v prípade kontroly zo strany pošty ako aj ďalších oprávnených kontrolných 
úradov (NBS, Daňový úrad a pod.) boli kontrolnému úradu dostupné.

V nadväznosti na poskytovanie dohodnutého rozsahu služieb Poštovej banky, a.s., 
(príloha č. 5) je partner povinný spolupracovať s Poštovou bankou, a.s., a rešpektovať jej 
pokyny v oblasti osobitného finančného vzdelávania a overovania odbornej spôsobilosti.

10. Partner sa zaväzuje, že sa bude zúčastňovať odborného vzdelávania, prípravy 
a prípadných preškolení, vrátane osobitného finančného vzdelávania, a to v termínoch 
dohodnutých s poštou. Uvedené sa vzťahuje aj na osoby, prostredníctvom ktorých bude 
vykonávať činnosť uvedenú v predmete zmluvy.

11. Partner je povinný bezodkladne informovať poštu o každom porušení práv, týkajúcich sa 
služieb, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy.

12. Partner je povinný používať poskytnuté reklamné letáky a propagačný materiál a zároveň 
je zodpovedný za ich aktualizáciu. Partner je tiež povinný umožniť umiestnenie stojanov 
a nástenných informačných tabúľ pošty v priestoroch pošty Partner a zverejniť 
v prevádzke pošty Partner na viditeľnom mieste obežníky a oznamy, ktorých zverejnenie 
mu pošta písomne prikázala.

13. Partner je povinný poskytovať služby bez prerušenia. Ak to nie je možné, je povinný bez 
zbytočného odkladu informovať poštu o dôvodoch, pre ktoré nemôže poskytovať služby, 
resp. ich musí obmedziť, ako aj o dôvodoch na pozastavenie poskytovania niektorej 
služby.
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14. Partner je povinný viesť vo svojom účtovníctve oblasť poskytovania služieb podľa tejto 
zmluvy oddelene od ostatných činností.

15. Partner je povinný zabezpečiť a dodržiavať bezpečnosť poštových zásielok, finančných 
hotovostí, cenín, tovarov, poštových predmetov a ostatných hodnôt zverených mu poštou.

16. Partner je zodpovedný za prevádzkové, riadiace a finančné záväzky vo vzťahu 
k prevádzke pošty Partner. Tieto záväzky nemôže zmluvne previesť na tretiu osobu.

17. Partner je povinný viesť pravdivým a presným spôsobom prevádzkové, účtovné, daňové 
a štatistické doklady a zasielať ich spôsobom a v čase uvedenom v prílohe č. 5 tejto 
zmluvy a v súlade s príslušnými technologickými postupmi, ktorých zoznam je súčasťou 
prílohy č. 4 tejto zmluvy.

18. Partner je povinný predkladať pošte písomne svoje účtovné výkazy (súvaha, výkaz ziskov 
a strát) za každý kalendárny rok do 15. apríla nasledujúceho roku. Partner je tiež povinný 
na požiadanie predkladať pošte ďalšie účtovné informácie podľa špecifikácie pošty 
potrebné na účely plnenia povinností pošty vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov a všeobecného povolenia vydaného Úradom pre reguláciu 
elektronických komunikácií a poštových služieb.

19. Partner zodpovedá pošte za správnosť vyúčtovania finančných prostriedkov, ktoré mu 
pošta zverila na činnosti vykonávané podľa tejto zmluvy. Partner nesmie použiť peňažné 
prostriedky, ktoré sú predmetom poskytovaných služieb podľa tejto zmluvy akýmkoľvek 
spôsobom vo svoj prospech, a ani na započítanie, alebo na zabezpečenie svojich 
pohľadávok voči pošte.

20. Partner je povinný umiestniť vo svojej prevádzke zariadenia pošty podľa príloh č. 6, č. 6a 
a č. 7 a tieto obsluhovať s odbornou starostlivosťou a zabezpečiť ich pred zneužitím.

21. Partner sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia autorského zákona a licenčné podmienky 
výrobcov jednotlivých programových vybavení, ktoré mu boli dodané poštou. Partner sa 
zároveň zaväzuje, že nebude zasahovať do hardvérovej a softvérovej konfigurácie 
výpočtovej techniky a mechanizácie vrátane dodaných periférnych zariadení a že nebude 
inštalovať alebo spúšťať iné poštou nedodané programy, ani pripájať akékoľvek periférne 
zariadenia. Partner je povinný mať pripojenú poskytnutú výpočtovú techniku na dátovú 
komunikačnú infraštruktúru pošty, jedine spôsobom, ktorý určí pošta pri inštalácii 
zariadenia.

22. Partner sa ďalej zaväzuje:

a) nepristupovať k dátam umiestneným v dátovom úložisku pošty iným programovým 
vybavením a spôsobom ako tým, na ktoré bol poštou zaškolený a ktoré mu bolo 
poštou určené,

b) neumožniť pripojenie ani nepripájať do komunikačnej siete, zabezpečenej poštou, 
iné koncové a technické zariadenia, ako boli dodané a nainštalované 
zamestnancami pošty alebo s ich súhlasom príslušným dodávateľom,

c) akceptovať a neznemožniť vzdialenú aj lokálnu kontrolu nainštalovaného 
programového vybavenia,
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d) akceptovať monitorovanie a zaznamenávanie činnosti vykonávaných 
zamestnancami pošty na PC zverenom partnerovi, ktorý je uvedený v prílohe č. 7 
tejto zmluvy,

e) akceptovať monitorovanie a zaznamenávanie činnosti vykonávaných s dátami 
a údajmi pošty,

f) neumožniť pracovať na zverenom PC (uvedenom v prílohe č. 7) iným osobám ako 
tým, ktoré sú uvedené v Zozname osôb.

23. Partner je povinný umožniť autorizovanému zamestnancovi pošty na požiadanie vykonať 
aktualizáciu programového vybavenia.

24. Partner oznámi bezodkladne, najneskoršie do 5 dní po uskutočnení zmien, písomne pošte 
každú registračnú a identifikačnú zmenu, zmenu svojej právnej formy, zmeny v osobách 
jeho spoločníkov, zastupovania a obchodnej štruktúry. V prípade nedodržania tohto 
ustanovenia bude partner znášať všetky náklady, ktoré týmto vzniknú pošte.

25. Pri uzatvorení zmluvy poskytne partner pošte kópie osvedčení o pridelení DIČ, IČ DPH, 
ktoré budú tvoriť prílohu č. 2a a 2b tejto zmluvy. Rovnako bude partner postupovať aj 
v prípade registračných alebo identifikačných zmien v priebehu trvania zmluvy.

26. Partner sa zaväzuje počas zmluvného vzťahu zabezpečiť telefonické pripojenie, z dôvodu 
opodstatnenej potreby hovorového spojenia pri poskytovaní poštových služieb.

27. Partner je povinný, ako samostatne právny subjekt, dodržiavať ustanovenia Zákona č. 
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Pri poskytovaní poštových služieb 
sa riadi Organizačnou smernicou OS - 36 a Organizačným postupom OP - 36/01, ktoré 
sú súčasťou zoznamu uvedeného v prílohe č. 4 tejto zmluvy.

28. Partner je povinný uschovávať prevádzkové doklady podľa druhov a spôsobu ich vedenia 
pod uzáverou. Na konci každého mesiaca partner zosumarizuje všetky prevádzkové 
doklady, zabalí ich do balíka, ktorý označí mesiacom a rokom ich vyhotovenia, a následne 
postupuje podľa bodu 9, prílohy č. 5 tejto zmluvy.

29. Partner berie na vedomie, že pošta je určeným subjektom hospodárskej mobilizácie 
v zmysle Zákona č. 414/2002 Z. z o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších 
predpisov. Partner je povinný na písomný príkaz pošty zabezpečiť vykonanie opatrení 
hospodárskej mobilizácie v prevádzke pošty Partner na vlastné náklady.

30. Partnerovi sa odporúča uzatvoriť a udržiavať po celý čas trvania tejto zmluvy poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou a svojím majetkom pošte, alebo 
tretím osobám, a to poisťovňou oprávnenou podnikať na území Slovenskej republiky za 
obvyklých poistných podmienok.

31. Partner je povinný zverejniť vo verejných priestoroch „Environmentálnu politiku Slovenskej 
pošty, a. s.“ a v neverejných priestoroch „Politiku kvality Slovenskej pošty, a. s.“.

32. Partner je povinný pri vzniku mimoriadnej udalosti postupovať v súlade s OP - 200 
Zabezpečenie vyrozumievacieho a informačného systému zmluvným partnerom 
Slovenskej pošty, a. s.
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33. Partner je povinný plniť povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov a z ostatných právnych predpisov na úseku 
ochrany pred požiarmi.

VII.
Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že osobné údaje budú spracúvať v súlade so Zákonom 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov"), a to len za účelom plnenia 
predmetu zmluvy.

2. Pošta pri spracúvaní osobných údajov vystupuje v pozícii prevádzkovateľa, ktorý spracúva 
osobné údaje vo vlastnom mene, resp. má s inými prevádzkovateľmi uzatvorené zmluvy 
umožňujúce spracúvať osobné údaje v mene týchto prevádzkovateľov.

3. Pošta poveruje partnera, ako sprostredkovateľa, resp. subdodávateľa (v prípade, ak má 
pošta uzatvorené zmluvy s inými prevádzkovateľmi, umožňujúce spracúvať osobné údaje 
v mene prevádzkovateľa) spracúvaním osobných údajov za nasledovných podmienok:
a) deň, od ktorého je partner oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene 

prevádzkovateľa: partner je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov v mene 
prevádzkovateľa odo dňa účinnosti tejto zmluvy,

b) účel spracúvania osobných údajov: partner je oprávnený spracúvať osobné údaje za 
účelom splnenia predmetu tejto zmluvy a poskytnutia dohodnutých služieb,

c) názov informačných systémov, v ktorých je partner oprávnený spracúvať osobné 
údaje: názvy IS sú uvedené v prílohe č. 5 tejto zmluvy,

d) zoznam osobných údajov, ktoré sa budú spracúvať: zoznam osobných údajov je 
uvedený v prílohe č. 5 tejto zmluvy,

e) okruh dotknutých osôb: klienti pošty Partner,
f) podmienky spracúvania osobných údajov: zmluvné strany zodpovedajú za bezpečnosť 

osobných údajov a sú povinné chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, 
zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím 
alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi 
spracúvania. Na tento účel prijmú primerané technické, organizačné a personálne 
opatrenia (ďalej len "bezpečnostné opatrenia") zodpovedajúce spôsobu spracúvania 
osobných údajov, pričom berú do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, 
dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, 
ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému,

g) zoznam povolených operácií s osobnými údajmi: získavanie, zaznamenávanie, oprava 
nesprávnych údajov, prehliadanie, využívanie, uchovávanie, likvidácia, poskytovanie, 
sprístupňovanie, tlač, kopírovanie a scanovanie úradných dokladov.

4. Pošta vyhlasuje, že pri výbere partnera postupovala podľa § 8 odseku 2 prvej vety Zákona 
o ochrane osobných údajov a dbala na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu 
spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov 
opatreniami podľa § 19 ods. 1 tohto zákona, t.j. v zmysle odseku 3 písm. f) tohto článku.

5. Pošta nesúhlasí so spracúvaním osobných údajov partnerom prostredníctvom inej osoby 
(subdodávateľa).
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6. Partner sa zaväzuje zachovávať a zabezpečiť u svojich zamestnancov mlčanlivosť o 
informáciách a údajoch, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov podľa Zákona 
o ochrane osobných údajov a znemožniť iným osobám, aby sa dozvedeli takéto informácie 
a údaje.

7. Partner je povinný oboznámiť sa s organizačnou smernicou OS-11 Ochrana osobných 
údajov, ktorá je súčasťou zoznamu uvedeného v prílohe č. 4 tejto zmluvy a riadiť sa ňou. 
Zároveň sa zaväzuje preukázateľne oboznámiť s ňou oprávnené osoby, ktoré vykonávajú 
činnosť pošty Partner. Partner je povinný disponovať dokladom o poučení každej 
oprávnenej osoby (obdobne podľa prílohy č. 2 k organizačnej smernici OS -11).

VIII.
Technické a prevádzkové vybavenie

1. Zoznam majetku nevyhnutného na činnosť pošty Partner, odovzdaného v deň otvorenia 
pošty Partner tvoria: príloha č. 6 tejto zmluvy a príloha č. 6a tejto zmluvy. Prevzatie 
ďalšieho nového majetku, alebo výmena majetku je uskutočňované pri preberaní majetku 
všeobecne na základe preberacích protokolov. Hmotne zodpovedná osoba za poštu 
Partner (ďalej len HZO) je zodpovedná za prevzatie predmetov na základe preberacích 
protokolov, ktoré sú vyhotovené dvojmo. Jednu časť protokolu si ponechá partner, druhú 
potvrdenú si ponechá dodávateľ majetku.

2. Poskytnutie technického a programového vybavenia, ako aj ich používanie je upravené 
v článku VI. tejto zmluvy a jeho zoznam tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Majetok odovzdaný 
partnerovi tvorí súčasť verejnej poštovej siete.

3. Pošta odovzdá partnerovi svoj majetok uvedený v prílohách č.6, č.6a a č.7 do užívania 
za účelom plnenia predmetu zmluvy ku dňu začatia prevádzky pošty Partner. Zmeny 
majetku realizované počas prevádzky pošty Partner - prevzatie majetku od pošty 
partnerovi, alebo vrátenie majetku od partnera pošte budú evidované poštou v jej 
informačnom systéme (IS SAP). Pošta v prevádzke pošty Partner vykonáva inventúru 
majetku za podmienok a v termínoch stanovených internými predpismi pošty a súvisiacou 
legislatívou. Partner môže v prípade potreby požiadať poštu o vyhotovenie a zaslanie 
aktuálneho súpisu prevzatého majetku

4. Partner zodpovedá za majetok pošty a je povinný urobiť také opatrenia, aby na majetku 
uvedenom v prílohách č.6, č.6a a č.7 nedošlo k strate, zničeniu, poškodeniu alebo k 
odcudzeniu.

5. Pošta odporúča partnerovi poistiť majetok uvedený v prílohách č. 6, č. 6a a č. 7 proti 
krádeži, lúpeží, vandalizmu, pre prípad živelnej udalosti a podobne.

6. Partner je oprávnený odovzdaný majetok riadne užívať a v súlade s účelom, na ktorý bol 
dohodnutý, alebo ktorému obvykle slúži. Partner nesmie prenechať odovzdaný majetok 
na užívanie inému.

7. Partner znáša bežné náklady spojené s užívaním odovzdaného majetku, ako aj obvyklé 
náklady na jeho zachovanie.
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8. Partner je povinný priestory, v ktorých je prevádzkovaná pošta Partner, udržiavať v súlade 
s právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami obce, resp. mesta (napr. 
požiarna ochrana, BOZP, hygiena, nakladanie s odpadmi, ochrana životného prostredia).

9. Po ukončení zmluvného vzťahu je partner povinný vrátiť pošte poskytnuté vybavenie, 
ktoré je uvedené v prílohe č. 6, č.6a a č.7, v stave primeraného opotrebenia.

10. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, aby preberanie a potvrdzovanie nového majetku 
alebo výmeny majetku na základe preberacích protokolov bolo za partnera vykonávané 
partnerom, resp. osobami zo Zoznamu osôb podľa odseku 5, článku IV. tejto zmluvy.

11. Partner je zodpovedný za dodržiavanie vyhlášky 508/2009 Z. z. v pracovných priestoroch 
pošty Partner, vrátane zabezpečenia realizácie odborných prehliadok a odborných skúšok 
vlastných vyradených technických zariadení ako aj elektrickej inštalácie.

IX.
Odborné vzdelávanie a príprava

1. Pošta je povinná zabezpečiť pre partnera odborný kurz a ďalšie vzdelávacie aktivity 
pripravené v súlade s internými dokumentmi o vzdelávaní. Priame náklady na vzdelávanie 
hradí pošta po dobu trvania zmluvného vzťahu. Ostatné náklady hradí partner.

2. Pošta sa zaväzuje zabezpečiť pre partnera preškolenie zamestnancov v prípade zmien 
technologických postupov a ostatnej dokumentácie, ktorých zoznam je súčasťou prílohy č. 
4 tejto zmluvy, a iných dotknutých predpisov, ak si to zmena vyžaduje. Pošta je oprávnená 
zabezpečiť školenia aj prostredníctvom svojich zmluvných partnerov (napr. Poštová banka, 
a.s., pre služby Poštovej banky).

3. Partner sa zaväzuje uvoľniť svojich zamestnancov na vykonanie odborného kurzu, ako aj 
ďalších vzdelávacích aktivít, pripravených v súlade s internými dokumentmi o vzdelávaní 
aj v prípade, že bude realizované mimo priestorov pošty Partner.

X.
Oblasť poradenskej činnosti

1. Pošta sa zaväzuje poskytnúť partnerovi v rozsahu predmetu zmluvy prevádzkové, 
marketingové, právne, softvérové a finančné konzultácie a poradenstvo prostredníctvom 
kontaktných osôb, uvedených v prílohe č. 5 tejto zmluvy. Podporu a komplexné odborné 
informácie v oblasti pracovných postupov automatizácie poštových operácií (ďalej len 
APO) zabezpečuje pošta prostredníctvom Centra pomoci (CEPO).

XI.
Reklamácie

1. Partner sa zaväzuje v prípade reklamácií postupovať v súlade s ustanoveniami 
Reklamačného poriadku pošty.
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XII.
Odmena partnerovi

1a. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnej paušálnej odmene pre partnera za služby 
vykonávané podľa tejto zmluvy vo výške 560 €.

1 b. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej mesačnej odmene za pretelefonované impulzy na 
zabezpečenie prevádzky pošty Partner mobilnej linky vo výške 5 €

1. Výplata odmeny podľa odseku 1a a 1b sa realizuje bezhotovostne na základe vystavenej 
faktúry partnera, zaslanej na adresu Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 
Banská Bystrica, najneskôr do 7. dňa nasledujúceho mesiaca po poskytnutí služieb a 
splatnej do 14 dní od doručenia faktúry.

2. V prípade zmeny rozsahu poskytovaných služieb na dobu dlhšiu ako 1 mesiac môže byť 
výška odmeny upravená písomným dodatkom.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak partner nebude prevádzkovať poštu Partner 
podľa tejto zmluvy počas všetkých pracovných dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, 
pošta je oprávnená odmenu podľa odsekov 1a a 1b primerane krátiť podľa počtu 
pracovných dní príslušného kalendárneho mesiaca, počas ktorých partner nevykonával 
činnosti v súlade a v rozsahu stanovenom v tejto zmluve.

4. Odmena partnera podľa odseku 1a sa prehodnocuje vždy k 1. marcu podľa vývoja ročnej 
inflácie v predchádzajúcom roku. Výšku odmeny po jej prehodnotení pošta písomne 
oznámi partnerovi najneskôr do konca februára príslušného roka. Oznámenie 
o prehodnotení odmeny bude obsahovať aj spôsob výpočtu v nadväznosti na dosiahnutú 
infláciu v predchádzajúcom roku. Prvé prehodnotenie tejto odmeny sa uskutoční až za rok 
2020.

Ročná valorizácia mesačnej odmeny nebude vykonaná, ak pošta Partner zaznamená za 
uplynulý rok pri poskytovaní dohodnutého rozsahu služieb pokles v súčte vybraných 
produktov nad 5 % a pošta Partner je nad rámec Požiadaviek na kvalitu univerzálnej 
služby.

5. Pošta je oprávnená zadržať výplatu odmeny partnerovi, a to až do výšky pohľadávky pošty 
voči partnerovi. Týmto sa zabezpečuje pohľadávka peňažnej povahy.

6. Pre prípad omeškania pošty so zaplatením odmeny partnerovi dohodli zmluvné strany 
zmluvnú pokutu vo výške 0,027 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

7. Pre prípad omeškania partnera s odvodom tržby pošte dohodli zmluvné strany, že pošta 
môže partnerovi fakturovať úroky z omeškania vo výške 0,027 % z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania.

XIII.
Zodpovednosť pošty a zodpovednosť partnera za škodu

1. Partner zodpovedá za to, že služby sú poskytované podľa podmienok tejto zmluvy. Partner 
je povinný nahradiť pošte všetky škody, ktoré jej vzniknú v dôsledku nesprávneho
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a nedostatočného poskytovania služieb partnerom, alebo v dôsledku akéhokoľvek iného 
porušenia tejto zmluvy alebo iných záväzkov partnerom. Pošta zodpovedá za vady vecí, 
ktoré poskytla partnerovi na účely poskytovania služieb v predmete tejto zmluvy (s 
výnimkami ustanovenými v jednotlivých dokumentoch, týkajúcich sa odovzdávania vecí 
a v príslušných právnych predpisoch) a ktoré tieto mali v čase ich poskytnutia.

2. Partner je najmä povinný nahradiť pošte každú pokutu alebo inú obdobnú sankciu, ktorá 
bola pošte právoplatne a konečne uložená v dôsledku nesprávneho a nedostatočného 
poskytovania služieb partnerom, alebo v dôsledku iného porušenia zmluvy alebo iných 
predpisov, ako aj ďalšie náklady, ktoré pošte v dôsledku toho vznikli. Na tento nárok nemá 
vplyv, či pošta proti právoplatnému rozhodnutiu použila ďalšie prostriedky právnej ochrany, 
alebo nie.

3. Partner zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú pošte v súvislosti s prípravou 
zamestnancov partnera pri realizácii odborného vzdelávania a praktickej prípravy v zmysle 
článku IX. zmluvy, realizovaných počas školení a následných preškolení partnera a/alebo 
zamestnancov partnera, ktorí zabezpečujú služby v zmysle tejto zmluvy, v priestoroch 
pošty (na vybranej pošte/poštách). Pre účely praktického školenia sa považuje aj priamy 
výkon partnera alebo zamestnancov partnera, ktorí zabezpečujú služby v zmysle tejto 
zmluvy, pri poskytovaní služieb pošty zákazníkom na určenom priehradkovom pracovisku 
vybranej pošty.

4. Partner je zodpovedný za všetky schodky a rozdiely vzniknuté na veciach, ktoré mu pošta 
zverila na vykonanie predmetu zmluvy, najmä na finančnej hotovosti, ceninách, tovaroch, 
na prijatých zásielkach vybraných od zákazníkov resp. oznámených zásielkach určených 
na dodaj pri priehradke pošty Partner. Partner je tiež zodpovedný za všetky peňažné 
rozdiely v neprospech pošty medzi skutočným stavom a stavom, ktorý má byť podľa 
príslušných dokladov.

5. Partner sa zaväzuje, že nahradí pošte všetky škody, za ktoré je podľa tejto zmluvy 
zodpovedný.

6. Partner nezodpovedá za nedostatky vzniknuté konaním na základe nesprávneho pokynu 
pošty.

7. Ak partner poruší niektorú povinnosť z tejto zmluvy, ktorej porušenie nie je v zmluve 
sankcionované osobitným spôsobom, má pošta právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 50 € za každý deň trvania tohto porušenia. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky 
pošty na náhradu škody z takéhoto porušenia.

XIV.
Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich 
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna, mobilizácia, štrajky 
(okrem štrajkov zamestnancov partnera a štrajkov zamestnancov pošty) a pod.

2. Žiadna zmluvná strana nenesie zodpovednosť za neposkytovanie služieb, resp. za 
meškanie v poskytovaní služieb, ak boli spôsobené vyskytnutím sa vyššej moci. Ak dôjde 
k takémuto omeškaniu, predĺži sa každé možné obdobie o dobu zodpovedajúcu tomuto
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času za predpokladu, že zmluvné strany týmito okolnosťami ovplyvnené, vyvinú všetko 
úsilie na nápravu príčiny tohto meškania a o tomto ihneď budú informovať druhú stranu.

3. Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.

XV.
Spôsoby a dôsledky skončenia platnosti zmluvy

1. Zmluva sa končí uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,

2. Zmluva sa môže skončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

3. Zmluva sa môže skončiť výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia 
dôvodu. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede a zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby.

4. Zmluva sa môže skončiť odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, a to v lehote 
jedného mesiaca, ktorý začína plynúť nasledujúci deň po doručení písomného odstúpenia 
od zmluvy druhej zmluvnej strane. Od zmluvy je možné odstúpiť v prípade podstatného 
porušenia zmluvy, pričom je potrebné prihliadať na skutočnosť, že pošta poskytuje 
univerzálnu službu v zmysle Zákona o poštových službách a na jej zabezpečenie používa 
partnera.

5. Za podstatné porušenie zmluvy partnerom sa považuje:
nezačatie prevádzkovania pošty Partner v stanovenom čase, 
porušenie povinnosti mlčanlivosti,
strata spôsobilosti na prevádzkovanie činnosti podľa tejto zmluvy,
prevedenie oprávnení zo zmluvy a nárokov zo zmluvy na tretie osoby bez súhlasu
pošty,
neplnenie platobných povinností, a to i napriek písomnej upomienke pošty, 
podnikanie v oblasti, ktorá je predmetom zmluvy, resp. v obdobnej oblasti, 
vykonávanie neautorizovaných zmien alebo zásahov v počítačovom vybavení alebo 
nedodržanie predpisov, v dôsledku čoho vznikli prevádzkové poruchy, 
neodborné používanie PC vrátane jeho príslušenstva a programového vybavenia, 
ako aj nedodržanie zákazu ich používania na iné účely ,
používanie poskytnutého hmotného a nehmotného majetku na iné účely ako vyplýva 
z tejto zmluvy,
poškodzovanie dobrého mena pošty partnerom alebo osobami, ktoré s ním užívajú
obchodné priestory, resp. zamestnancami partnera,
zneužívanie, resp. neoprávnene používanie ochrannej známky pošty,
ak sa priestory, v ktorých sa nachádza pošta Partner, stanú nespôsobilé na riadne
užívanie,
nevykonávanie potrebných opatrení partnerom, resp. zamestnancami partnera 
a osobami, ktoré užívajú obchodný priestor, za účelom predchádzania škodám na 
hmotnom a nehmotnom majetku pošty,
ak sa stane platobne neschopný a bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, resp. 
vstúpil do likvidácie,
nezabezpečenie poskytovania služieb bez prerušenia,

6. Za podstatné porušenie zmluvy poštou sa považuje:
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neoprávnené zníženie odmeny, ktorá partnerovi prináleží,
neoprávnené zadržanie odmeny partnerovi,
omeškanie sa so zaplatením odmeny trvajúce viac ako tri mesiace,
strata spôsobilosti na poskytovanie služieb,
porušenie povinnosti mlčanlivosti,
jednostranné vykonávanie zmien v ekonomickej oblasti na náklady partnera,

7. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nedodrží výpovednú lehotu v zmysle odseku 3 
tohto článku alebo lehotu na odstúpenie od zmluvy v zmysle odseku 4 tohto článku, je 
poškodená strana oprávnená nárokovať si zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 €. 
Týmto nárokom nie je dotknuté právo poškodenej strany na uplatnenie náhrady škody.

8. Zmluva sa môže skončiť s okamžitou platnosťou odstúpením od zmluvy zo strany pošty 
pre závažné porušenie zmluvy partnerom z dôvodu neoprávnenej manipulácie so 
zverenými finančnými hodnotami, ceninami alebo poštovými zásielkami, a to doručením 
písomného odstúpenia od zmluvy partnerovi.

9. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy. 
Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením 
zmluvy ani ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných 
ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu 
majú trvať aj po skončení zmluvy.

10. Do skončenia platnosti zmluvy bude vykonaná inventarizácia majetku pošty v priestoroch 
pošty Partner, ako aj záväzkov a pohľadávok vzniknutých z činností v zmysle predmetu 
zmluvy.

11. Partner je povinný do 14 dní po ukončení platnosti zmluvy uhradiť všetky peňažné záväzky 
vzniknuté prevádzkovaním pošty Partner vrátane náhrady škody.

12. Po ukončení platnosti zmluvy je partner povinný vrátiť pošte všetky predpisy, pomôcky, 
nepoužité tlačivá a pod. a umožniť jej demontáž a odvoz poskytnutého technického 
a prevádzkového zariadenia. Zároveň je povinný bez zbytočného odkladu nahradiť škodu 
vzniknutú na majetku pošty.

13. Partner nie je oprávnený zadržať majetok pošty za účelom kompenzácie svojich nárokov 
vzniknutých činnosťou pošty Partner, resp. súvisiacich s ukončením zmluvy.

14. Ak pri plnení predmetu tejto zmluvy boli partnerom používané aj predmety v jeho 
vlastníctve, ktoré súvisia s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy (napr. vybavenie 
obchodu, informačné tabule, symboly a označenia), v prípade jej skončenia môže ich 
pošta buď znehodnotiť, alebo požiadať partnera o ich odstránenie.

15. Partner upustí po ukončení zmluvy od akéhokoľvek používania symbolov, označení a 
imidžu pošty, príp. pošty Partner v každej forme, aby nevznikol dojem existencie 
zmluvného vzťahu s poštou. Partner zabezpečí vykonanie výmazov, resp. zmien zápisov, 
prípadne listín, ktoré súviseli so skončením právneho vzťahu založeného touto zmluvou.

16. Ak dôjde k zániku tejto zmluvy výpoveďou zo strany pošty podľa odseku 3 tohto článku 
alebo v dôsledku straty spôsobilosti na poskytovanie služieb podľa odseku 6 tohto článku, 
je pošta povinná nahradiť partnerovi všetky preukázateľné a oprávnene vynaložené
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náklady na zabezpečenie poskytovania služieb podľa tejto zmluvy, znížené o odmenu 
zaplatenú poštou podľa tejto zmluvy.

17. Partner nemá po ukončení právneho vzťahu založeného touto zmluvou nárok na žiadnu 
ďalšiu odmenu či odstupné, okrem nevyplatenej odmeny vo výške uvedenej v článku XII. 
tejto zmluvy, za obdobie do ukončenia zmluvy a náhrady, ktorú je pošta povinná zaplatiť 
podľa odseku 16 tohto článku.

XVI.
Záverečné ustanovenia

1. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán, ak nie je uvedené v tejto zmluve inak. Pre platnosť dodatkov k tejto 
zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.

2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 
do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto 
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, 
oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

3. V prípade, že by sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy alebo jeho časť stalo neplatným, 
platnosť ostatných ustanovení je zachovaná. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú, že 
v prípade potreby primerane nahradia neplatné ustanovenia zmluvy.

4. Zmluvné strany potvrdzujú, že touto zmluvou nevzniká pracovný pomer ani obdobný 
právny vzťah k partnerovi a jeho zamestnancom. Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 
riadia ustanoveniami Zákona o poštových službách, Obchodného zákonníka a 
Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a iných všeobecne záväzných 
právnych predpisov.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomné spory budú riešiť predovšetkým dohodou.

6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, jedna 
zo strán požiada o rozhodnutie miestne a vecne príslušný súd.

7. S platnosťou tejto zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce dohody medzi 
zmluvnými stranami.

8. Pošta môže pre svoje obchodné zámery použiť partnera, resp. jeho obchodné meno 
a skutočnosť, že sa jedná o poštu Partner.

9. Všetky prílohy tejto zmluvy predstavujú neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Pošta môže prílohy 
č. 1,3, 4, 5, 6, 6a, 7 a 8 k tejto zmluve jednostranne meniť. Takáto zmena v zmluve bude 
partnerovi písomne oznámená. Ostatné prílohy je možné meniť dodatkom.
Zoznam príloh k zmluve:
- príloha č. 1 Výpis z obchodného registra - Slovenská Pošta, a.s.,
- príloha č. 2 Výpis zo živnostenského registra - partner,
- príloha č. 2a kópia osvedčenia o pridelení DIČ partnera,
- príloha č. 3 Výňatok zo smernice OS - 35 Ochrana obchodného tajomstva,
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príloha č.

príloha č. 
príloha č. 
príloha č. 
príloha č. 
príloha č.

4 Zoznam pridelených technologických postupov a ostatnej dokumentácie 
k činnosti pošty Partner,

5 Prevádzková príručka pre činnosť pošty Partner,
6 Technické a prevádzkové vybavenie,
6a Ostatné technické a prevádzkové vybavenie,
7 Technické a programové vybavenie,
8 Vzor Súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

10. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.10.2022, Zmluva nadobudne platnosť a 
účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Ak sa do troch mesiacov od 
uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas 
príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

11. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto zmluva sa považuje za zmluvu uzatváranú 
v bežnom obchodnom styku v zmysle § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. Zároveň zmluvné strany súhlasia s tým, že 
Slovenská pošta, a. s., zverejní informáciu o uzatvorení tejto zmluvy v centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády SR, a to v rozsahu a štruktúre, ktorá je daná nariadením 
vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v 
Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.

12. Partner zasiela korešpondenciu na adresu HP, ktorá je uvedená v prílohe č. 5 tejto zmluvy, 
okrem článku XII., ods. 2, kedy podklady partner zasiela na adresu Slovenskej pošty, a. 
s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. Pošta zasiela korešpondenciu pre 
partnera na adresu uvedenú v označení zmluvných strán, príp. na adresu, ktorú jej partner 
písomne oznámi. Korešpondencia sa môže doručovať osobne, poštovou prepravou, 
faxom, elektronickou poštou.

13. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom zmluvné strany obdržia 
po dvoch (2) vyhotoveniach. Všetky náklady a poplatky súvisiace so vznikom zmluvy 
znáša samostatne každá zmluvná strana. Náklady na prípadné právne poradenstvo 
znáša samostatne taktiež každá zmluvná strana.

14. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdili vlastnoručnými 
podpismi.

V Bratislave, dňa

.................................y.'.í.::............................................

Slovenská pošta, a. s.
Ing. Ivana Piňosová
riaditeľka úseku generálneho riaditeľa 
a financií

Slovenská Ljostčľ, a. s. 
Bc. JozepKíss, MA 
riaditeľ pobočkovej siete 
a retailového predaja

dňa Q f

Zmluva na zabezpečenie činnosti Pošty Partner 
MILOSLAVOV
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SRPPPS -OPRPS
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