
Zmluva o poskytnutí služieb 
uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov  

Článok I 
ZMLUVNÉ STRANY 

Poskytovateľ:  
názov:  NOVALER s.r.o.   
sídlo: M.R.Štefánika 7, 010 01 Žilina  
v zastúpení: Stanislav Tarnek 
kontaktná osoba: Stanislav Tarnek 
IČO:  46784195 
DIČ: 2023593176    
  
ďalej len „poskytovateľ“ 

            
Objednávateľ: 

názov: Regionálna rozvojová agentúra Púchov  
sídlo: Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov 
v zastúpení: PaedDr. Miroslav Kubičár 
kontaktná osoba: Ing. Barbora Staňová  
IČO: 37923536 
DIČ: 2022422567  
bankové spojenie:       7232809003/5600   
  
ďalej len „objednávateľ“ 

Článok II 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa za 
podmienok stanovených touto zmluvou a osobitnými predpismi vypracovanie Analytickej 
časti PHSR 36 obcí uvedených v článku II. ods. 3 tejto zmluvy. Analytická časť bude 
vypracovaná podľa aktuálneho znenia Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce/obcí/VUC, vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR.  

2. Analytická časť každej obce bude obsahovať minimálne:  
- Komplexná analýza vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych 

a kvalitatívnych dát (ďalej len ,,dátová základňa“) podľa jednotlivých oblastí vrátane 

finančnej a hospodárskej situácie 

- Analýza silných a slabých stránok územia 

- Identifikácia hlavných vonkajších faktorov rozvoja územia (výber hlavných faktorov) 

- Analýza vplyvu vonkajšieho prostredia na vývoj situácie v území (zoznam) 

- Ex-post hodnotenie (realizácia existujúceho PHSR vrátane vyhodnotenia rozpracovaných 

investičných a neinvestičných projektov k 31.12 príslušného roku) 

- Swot analýza (súhrnná tabuľka, syntéza výsledkov) 

- Analýza možných rizík a hrozieb, identifikácia kritických oblastí rozvoja 

 



Článok III 
CENA ZA PREDMET ZMLUVY 

1. Zmluvné strany na základe vykonaného prieskumu trhu dohodli cenu za spracovanie vo výške 
10 800,- Eur. Táto suma predstavuje najnižšiu cenovú ponuku predloženú v rámci prieskumu 
trhu zo dňa 04.08.2015 Poskytovateľ nie je platiteľom DPH. Cena bola stanovená na základe 
cien jednotlivých skupín:  
 
Obce nad 1000 obyvateľov v sume 450,00€/obec  v počte 12 obcí –  celková suma 5 400,00€. 

Obce od 500 do 1000 obyvateľov v sume 350,00€/obec  v  počte 12 obcí –  celková suma 3 600,00€ 

Obce do 500 obyvateľov v sume 100,00€/obec   v  počte 12 obcí –  celková suma 1 800,00€ 

 
2. Cena podľa ods. 1 je za vypracovanie Analytickej časti konečná a bez súhlasu objednávateľa 

nie je možné jej zvýšenie. Táto cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s vypracovaním, vrátane 
prípadných nákladov na dopravu, poštové a iné služby a pod. ako aj  primeranú odmenu 
poskytovateľa za vypracovanie. 
 

Článok IV 
TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY  

1. Termín  spracovania Analytickej časti a jej odovzdania objednávateľovi je do 15.10.2015. 
 

2. Termín dodania požadovaných podkladov, účtovných dokladov a iných materiálov ku 
spracovaniu žiadosti zo strany objednávateľa podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto zmluvy je 
min. 30 kalendárnych dní pred termínom podľa ods. 1 tohto článku. V prípade, že 
objednávateľ nedodá uvedené prílohy v stanovenom termíne a v požadovanej kvalite, 
poskytovateľ nezodpovedá za formálnu správnosť a jej dodanie v stanovenom termíne.  

 
3. Dohodnutá odmena poskytovateľa za spracovanie žiadosti je splatná v rozsahu na základe 

vystavenej faktúry  s lehotou splatnosti 15 dní od jej doručenia objednávateľovi. Poskytovateľ 
je oprávnený vystaviť faktúru až po preukázateľnom odovzdaní kompletnej Analytickej časti 
všetkých obcí objednávateľovi, o čom bude vystavený preberací protokol. Fotokópia 
preberacieho protokolu musí byť súčasťou faktúry. 

Článok V 
ĎALŠIE DOJEDNANIA 

1. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a vierohodnosť dodaných podkladových materiálov, 
účtovných dokladov a iných vecí, ktoré mu boli dodané objednávateľom ako veci potrebné 
k poskytnutiu služby.  

 
 
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením 

tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné a ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. 

 

Článok VI 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených 
v záhlaví tejto zmluvy tieto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného 
odkladu. 



 
2. Veci neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby riešiť podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných 
právnych predpisov (napr. Občiansky zákonník, autorský zákon a pod.). 

 
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť výlučne formou písomného, 

očíslovaného a oboma zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto zmluve.  
 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane jedno 
vyhotovenie a poskytovateľ dostane jedno vyhotovenia. 

 
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
webovej stránke RRA Púchov. 

 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, 

sú si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená. Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 
neplatnosť tejto zmluvy a zmariť tak jej účel. 

 
 
 
Za objednávateľa:     Za poskytovateľa: 
 
 
 
 
 
V Púchove dňa 20.08.2015                      V Žiline dňa 20.08.2015 
 
 
 
 
..................................................................  .................................................................. 
    PaedDr. Miroslav Kubičár     Stanislav Tarnek  
          štatutárny zástupca RRA PU                                                     konateľ 
  
 

 
 


