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ZMLUVA O POSKYTÍ SLUŽIEB 
č.03/2016 

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník Z. z. v znení neskorších 
predpisov 

 
I. 

 Zmluvné strany 
 
 
Objednávateľ:   Obec Hrnčiarske Zalužany 
     Hlavná 90, 
     980 12 Hrnčiarske Zalužany  
                                                     Zastúpený: Ing.Branislav Nociar – starosta obce 

IČO: 00318795 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., 

                                                     IBAN: SK26 5600 0000 00604998 4001 
Č. účtu: 6049984001/5600 

                                                     Právna forma: obec 
 

/ďalej len „objednávateľ“/  
 

 
Poskytovateľ:    PETRAM, a.s. 

Sibírska 32, 
831 02 Bratislava 

                                                      Zastúpený: Peter Šulek - predseda predstavenstva 
IČO: 44 989 814     
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., Bratislava 
IBAN: SK61 1100 0000 0029 4601 5894 
Číslo ú.: 2946015894/1100 
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná           
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
vložka č. 4866/B, oddiel: Sa 
  
/ďalej len „poskytovateľ“ / 
 

                 
II. 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Poskytovateľ je podnikateľský subjekt s oprávnením podnikať v oblasti spracovania 
projektových žiadostí o NFP z finančných nástrojov pomoci Európskej únie pre SR.   

 
2.  Právna subjektivita poskytovateľa je preukázaná  Výpisom z Obchodného registra   
     Okresného súdu Bratislava I. vo vložke č. 4866/B v oddiele Sa. 
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III. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je:  Vypracovanie projektového návrhu obce Hrnčiarske 

Zalužany a žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) na projekt: 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Hrnčiarske 
Zalužany“, v súlade s požiadavkami a smernicami OP KŽP, prioritnej osi č.4 
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, 
investičnej priority 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného 
riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných 
infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, špecifického 
cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 
 

2. Projektový návrh zahŕňa : 
 

 Vstupné údaje 
- identifikácia investičných zámerov objednávateľa, 
- návrh časového harmonogramu projektu. 

 

 Analýza a zhromaždenie údajov 
- analýza možností a potenciálu objednávateľa kofinancovať projekty 

orientované na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov EÚ, 
- poradenstvo a súčinnosť pri jednaniach objednávateľa s bankovými 

inštitúciami. 
 

 Finančná analýza 
- posúdenie finančných parametrov investičného zámeru, a jeho 

životaschopnosti po skončení financovania Grantom (NFP). 
 

 Spracovanie projektového spisu 
- komplexné obsahové a formálne vypracovanie projektového spisu, resp. 

záväznej osnovy projektu, 
- poradenstvo v mene objednávateľa s implementačným orgánom pre 

vyhlásenú výzvu riadiaceho orgánu (MŽP SR), 
poradenstvo a konzultácie, poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní 
povinných príloh objednávateľa v zmysle pokynov Príručky pre 
žiadateľa, 

- poradenstvo pri zabezpečení a tvorbe Podpornej (nepovinnej) 
dokumentácie v prospech objednávateľa (štátne koncepcie, rozvojové 
plány, ďalšie podporné dokumenty), 

- spracovanie demografických údajov,  
- konzultácie s projektovými kanceláriami objednávateľa (asistencia pri 

spracovaní technickej dokumentácie – výkazu, výmer z pohľadu 
oprávnenosti nákladových položiek ku žiadosti o ŠF EÚ). 

 

 Žiadosť o NFP 
- komplexné spracovanie formulárov projektovej žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok,  
- poskytnutie poradenstva a súčinnosti objednávateľa pri zabezpečení 

dokladov a potvrdení súdnych inštitúcií (krajský, okresný súd), 
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príslušného daňového úradu, príslušnej sociálnej poisťovne, všetkých 
zdravotných poisťovní, 

- poradenstvo a konzultácie pri zabezpečení relevantného preukázania 
majetkových vzťahov ku nehnuteľnostiam objednávateľa, 

- poskytnutie konzultácií a súčinnosti objednávateľa pri zabezpečení 
záväzného alebo indikatívneho úverového prísľubu financujúcej banky, 
prieskum ponuky na trhu bankových inštitúcií. 

 

 Kompletizácia 
- skompletizovanie jednotlivých dokumentov a príprava na expedíciu, 
- zabezpečenie potrebného množstva paré projektovej dokumentácie 

a žiadosti o NFP v zmysle Výzvy MŽP SR zverejnenej na oficiálnych 
webových stránkach : www.op-kzp.sk  

 
3. Predmet zmluvy odovzdá poskytovateľ objednávateľovi v tlačenej 

a elektronickej forme s potrebnými prílohami.  
   

IV. 
Čas a podmienky plnenia 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovať žiadosť o NFP najneskôr do 7 dní pred 

odovzdaním projektovej žiadosti na MŽP SR. 
 
2. Dodržanie dohodnutého termínu je závislé od riadneho a včasného   

spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je poskytovateľ v omeškaní so 
splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.  

 
3. V prípade, že dôjde k omeškaniu objednávateľa podľa bodu 2. tohoto článku, 

poskytovateľ nie je viazaný termínom podľa bodu 1. tohoto článku. poskytovateľ 
v takom prípade pokračuje v zhotovení predmetu zmluvy pre ďalší termín podania 
projektov v zmysle vyhlásenej výzvy MŽP SR. 

 
V. 

Spolupôsobenie objednávateľa 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje určiť zodpovedného pracovníka, ktorý bude stálym 
konzultantom s  poskytovateľom. 

 
2. Objednávateľ je povinný odovzdať poskytovateľovi všetky podklady potrebné na 

zhotovenie diela najneskôr 7 pracovných dní pred odovzdaním diela 
objednávateľovi. 

 
3. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť a pravdivosť odovzdaných podkladov, ako aj 

za to, že skutočnosti v nich uvedené zodpovedajú realite a sú bez právnych vád. 
 
4. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje spolupracovať dohodnutým spôsobom pri 

kompletizácii predmetu zmluvy, a to najmä odovzdať všetky ďalšie podklady 
potrebné pre splnenie predmetu zmluvy, ak ho o to poskytovateľ požiada osobne, 

http://www.opk-zp.sk/
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telefonicky, listom, faxom alebo elektronickou poštou, a to najneskôr do 3 
pracovných dní od požiadania.   

 
VI. 

       Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky 
 

1. Celková cena predmetu zmluvy je:1.500,- EUR (slovom: jedentisícpäťsto 
EUR). Poskytovateľ nie je platcom DPH. 

 
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú sumu poskytovateľovi do 7 dní od  

podania žiadosti o NFP na MŽP. 
 

3. V prípade, ak dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na 
strane objednávateľa, poskytovateľ vykonané práce na predmete zmluvy 
rozpracované ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia odovzdá objednávateľovi. 
Objednávateľ je povinný zaplatiť adekvátnu čiastku poskytovateľovi, najmenej 
však vo výške 50% z celkovej zmluvnej ceny. Zrušenie, alebo odstúpenie 
objednávateľa od tejto zmluvy musí byť preukázané písomne. 

 
VII. 

Ďalšie ujednania 
 

1. Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému alebo obom zmluvným partnerom 
čiastočne alebo úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa zmluvy, sú 
povinní sa o tom bez zbytočných prieťahov informovať a spoločne podniknúť 
kroky na ich prekonanie.  

 
2. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo 

objednávateľa požadovať a povinnosť poskytovateľa poskytnúť bezplatné 
odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez 
zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. 
Reklamáciu vady je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po  jej zistení, 
a to písomnou formou (listom, faxom, elektronickou poštou) u poskytovateľa.       

 
3. Poskytovateľ zodpovedá iba za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Vadou nie je neposkytnutie grantu z Grantovej schémy. 
 

4. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť. 

 
5. Objednávateľ je oprávnený využiť predmet zmluvy – obsah projektového spisu 

a formulára žiadosti iba na účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Pre iné využitie je 
povinný uzavrieť s poskytovateľom zmluvu, ktorá toto použitie upraví. Toto 
ustanovenie však neplatí pre akúkoľvek stavebnú dokumentáciu obstarávateľa. 

 
VIII. 

Záverečné ustanovenia 
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1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 
zástupcami zmluvných strán. 

 
2. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 
právnych   predpisov. 

 
3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom, alebo sčasti účinné, alebo 

neskôr  stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. 
Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá 
pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, 
pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto  otázku brali do úvahy. 

 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v 

súvislosti s činnosťou podľa tejto zmluvy a označia ich ako dôverné, neprezradia 
tretej osobe a ani ich nepoužijú v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. 

 
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými  stranami. 

Účinnosť nadobúda  v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke 
objednávateľa. 

 
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana 

dostane po dva. 
 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju 
podpísali. 

 
 
 

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 3.3.2016  
 

        Objednávateľ:                                                       Poskytovateľ: 
 
 
 
 
 
                                    
          ..........................................                              ................................................ 
     Ing. Branislav Nociar                                                 Peter Šulek 
                   starosta obce                                                predseda predstavenstva 
                      
 
 


