Zmluva o mlčanlivosti
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení medzi zmluvnými stranami

1. Mesto Dubnica nad Váhom
so sídlom: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO : 00 317 209
v zastúpení: Ing. Milan Blaško, na základe poverenia primátora mesta
Mgr. Petra Wolfa
(ďalej ako „zmluvná strana 1/")

a
2.

KONŠTRUKTA-Defence, a.s.
so sídlom: Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom,
IČO: 34 139 800
v zastúpení: Ing. Roman Ušiak- predseda predstavenstva
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín , Oddiel: Sa, Vložka
číslo : 123/R

(ďalej

len „zmluvná strana 2/")
(ďalej

len „zmluva")

Čl. 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvnej strany 1/ a záväzok zmluvnej
strany 2/ dodržiavať mlčanlivosť v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy a za
podmienok stanovených touto zmluvou .
Čl. II

Rozsah

mlčan l ivosti

1. Zmluvné strany sa dohodli, že o všetkých skutočnostiach , informáciách a
údajoch , ktoré si navzájom poskytli pri rokovaní o stavbe „Cyklotrasa, úsek
Dubnica nad Váhom - Prejta" a v súvislosti s poskytnutím k nahliadnutiu
projektovej dokumentácie zmluvnej strane 2 ako ú častníkovi územného konania
č . 880/2019 vydaného stavebným úradom Bolešov z dôvodu oboznámenia sa
zmluvnej strany 2 s trasovanfm cyklotrasy a eventuálnej kúpy alebo nájmu
pozemkov vo vlastníctve zmluvnej strany 2, sú obe zmluvné strany povinné
zachovávať mlčanlivosť .

2. Projektovú dokumentáciu k nahliadnutiu poskytuje zmluvná strana 1 zmluvnej
strane 2 na dobu 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy podľa čl. IV ods. 4 tejto zmluvy.
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3. Za dôverné informácie sa považujú aj všetky skutočnosti , informácie a údaje,
o ktorých sa zmluvné strany dozvedeli pri plnení svojich prípadných záväzkov.
4 . Za dôverné informácie sa považujú najmä údaje, dáta , podklady, projektová
dokumentácia, dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu
ich zachytenia, napr. získané na základe územnoplánovacích podkladov a
záväzných ostatných podkladov, získanie poznatkov o stave a možnostiach
vývoja priestorového usporiadania a funkčného využivania územia, určenie
problémov a stretov záujmov v riešenom území potrebných na spracovanie,
informácie o technickom a programovom vybavení zmluvných strán, know-how,
podnikateľské stratégie a plány a pod .
5. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie získaných dôverných informácií
spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak sa zmluvné strany
písomne nedohodnú inak. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť utajenie
dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, ako aj iných spolupracujúcich
tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli oprávnene poskytnuté.
6. Zmluvné strany sú povinné dôverné informácie chrániť pred ich zneužitím ,
poškodením , zničením , znehodnotením, stratou a odcudzením.
7. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany dôverné informácie tretej strane sprístupniť, poskytnúť
akýmkoľvek spôsobom, ani použiť inak než na účely prípravy a plnenia prípadnej
kúpnej alebo nájomnej zmluvy.
8. Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa
nevzťahuje na informácie, ktoré:
a. boli verejnosti prístupné už predtým pri územnom konaní,
b. sa stanú verejnosti dostupné po podpise prípadnej kúpnej alebo inej zmluvy
a tejto zmluvy o mlčanlivosti , z iného dôvodu ako z dôvodu porušenia
povinností vyplývajúcich z týchto zmlúv, čo musí byť preukázateľné na
základe poskytnutých p"odkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
c. majú byť sprístupnené verejnosti na základe povinnosti stanovenej zákonom,
rozhodnutím súdu , prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej
moci,
d . budú poskytnuté osobe, ktorá má príslušnými právnymi predpismi založenú
povinnosť mlčanlivosti.

Č l. III
Zmluvná pokuta

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za každé porušenie povinnosti zachovávať
mlčanlivosť v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy má poškodená zmluvná strana
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výšky 500 eur (slovom päťsto eur) .
2. Zmluvná pokuta je splatná do 1O dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na
zaplatenie zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
3. V prípade, že zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť zachovávať mlčanlivosť,
nezaplatí zmluvnú pokutu podľa ods. 1 v lehote podľa odseku 2, poškodená
zmluvná strana má nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 %
z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania .
4. V prípade nevrátenia projektovej dokumentácie zmluvnou stranou 2
v dohodnutom termíne si bude zmluvná strana účtovať zmluvnú pokutu vo výške
100 eur za každý deň omeškania.
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Čl.IV
Záverečné

ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa Čl. II bod 2 tejto zmluvy. Práva
a povinnosti v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy trvajú aj po zániku tejto zmluvy
bez časového obmedzenia.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy možno vykonať na základe
dohody zmluvných strán vo forme písomných dodatkov označených príslušným
poradovým číslom a podpísanými obomi zmluvnými stranami.
3. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným ,
nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a
účinné . Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné
alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré
najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného
ustanovenia.
4. Zmluva je platná dňom podpísania a účinná v súlade s§ 47a zákona č. 40/1964
Zb. - Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle Mesta Dubnica nad Váhom.
5. Zmluva bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu , z ktorých
každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.
6. Zmluvné strany prehlasujú , že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do
obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú
svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.
V Dubnici nad Váhom

dňa

.................... „

....... .
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Ing. Milan
Na základe poverenia primátora mesta
Mgr. Petra Wolfa

dňa ..!.:~.: ?::'!c8 . ... . . . .... .
/

KONŠTRUKTA-Defence, a.s.
Ing. Roman Ušiak
predseda predstavenstva
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