
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: 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  

IČ DPH: nie je platcom DPH  

bankové spojenie:       2625703549/1100  

  

ďalej len „poskytovateľ“ 

            

Objednávateľ: 

názov:   Mesto Považská Bystrica 

sídlo:   Mestský úrad Považská Bystrica,  

   Centrum 2/3, 017 13 Považská   Bystrica 

v zastúpení:  doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta 

kontaktná osoba: Mgr. Marika Zábojníková 

IČO:    00317667   

DIČ:   2020684732  

IČ DPH:   nie je platcom DPH 

bankové spojenie: 2800168011/5600    

  

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 spracovanie žiadosti 

o finančný príspevok v súlade s výzvou Úradu vlády Slovenskej republiky (kód výzvy 

CLT02) na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia 

kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci 

európskeho kultúrneho a prírodného dedičstva“, financovaného z Finančného 

mechanizmu EHP (ďalej len „žiadosť“) a záväzok objednávateľa túto žiadosť od 

poskytovateľa prevziať a zaplatiť za ňu dohodnutú odmenu. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dodať poskytovateľovi na základe vyžiadania všetky 

podkladové materiály a účtovné doklady potrebné pre spracovanie žiadosti, a to 

najneskôr do 4. 4.2014 a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť pri spracovaní žiadosti. 



 

3. Osobitnými predpismi podľa článku II ods. 1, ktoré sú záväzné pre poskytovateľa pri 

vypracovaní žiadosti, sú všetky dokumenty súvisiace s výzvou podľa ods. 1. Tieto 

dokumenty sú spolu s výzvou zverejnené na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky. 

 

4. Poskytovateľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa oboznámil so znením 

dokumentov podľa ods. 3, ich obsahu rozumie a zaväzuje sa pri vypracovaní žiadosti 

postupovať v súlade s nimi. 

 

Článok III 

CENA ZA PREDMET ZMLUVY 

1. Zmluvné strany na základe vykonaného prieskumu trhu dohodli cenu za spracovanie 

žiadosti vo výške 2000,- Eur. Táto suma predstavuje najnižšiu cenovú ponuku 

predloženú v rámci prieskumu trhu zo dňa 07. 03. 2014. Poskytovateľ nie je platiteľom 

DPH. 

 

2. Cena podľa ods. 1 je za vypracovanie žiadosti konečná a bez súhlasu objednávateľa nie 

je možné jej zvýšenie. Táto cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s vypracovaním 

žiadosti vrátane prípadných nákladov na dopravu, poštové a iné služby a pod. 

a primeranú odmenu poskytovateľa za vypracovanie žiadosti. 

 

Článok IV 

TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY  

1. Termín  spracovania žiadosti o finančný príspevok a jej odovzdania objednávateľovi je do 

10. 04. 2014. 

 

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. 6 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 žiadosti a jej dodanie v stanovenom termíne.  

 

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

základe vystavenej faktúry  s lehotou splatnosti 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po preukázateľnom odovzdaní kompletnej 

žiadosti objednávateľovi, o čom bude vystavený preberací protokol. Fotokópia 

preberacieho protokolu musí byť súčasťou faktúry. 

 

4. V prípade, ak faktúra nebude mať zákonom stanovené náležitosti, objednávateľ je 

oprávnený ju vrátiť poskytovateľovi na opravu/doplnenie a lehota splatnosti faktúry 

začína plynúť až po doručení opravenej/doplnenej faktúry. 

 

5. V prípade omeškania so zaplatením ceny podľa článku III. sa objednávateľ zaväzuje 

zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania odo dňa nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry až do zaplatenia, čím nie 

je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody. 



 

6. V prípade schválenia žiadosti má poskytovateľ nárok na odmenu vo výške 2,5 % zo 

sumy prideleného finančného príspevku, ktorá bola schválená riadiacim orgánom ako 

oprávnené výdavky projektu. Tento nárok vznikne až po podpísaní zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, pričom na úhradu odmeny sa vzťahujú primerane 

ustanovenia tohto článku. 

 

Článok V 

PROJEKT A KVALITA PROJEKTU 

Predmetom tejto zmluvy je spracovanie žiadosti vrátane povinných príloh v zmysle 

podmienok, ktoré sú špecifikované v dokumentoch uvedených v článku I ods. 3, pričom 

vypracovanie žiadosti zahŕňa najmä : 

a) osobné konzultácie, 

b) spracovanie formulára žiadosti v zmysle príslušných dokumentov,  

c) spracovanie rozpočtu projektu,  

d) spracovanie finančnej analýzy projektu,  

e) príprava a kompletizácia príloh projektu,  

f) vypracovanie čestných prehlásení, ktoré nahradia irelevantné prílohy,  

g) tlač a viazanie komplexnej dokumentácie v počte 2 vyhotovení a 1x na CD 

v čitateľnej a prepisovateľnej forme, 

h) po odovzdaní žiadosti objednávateľovi predloženie kompletného projektového 

spisu v potrebnom počte vyhotovení na riadiaci orgán v mene objednávateľa – 

žiadateľa, 

i) konzultácia a doplnenie žiadosti v prípade výzvy na doplnenie po podaní 

žiadosti. 

 

Článok VI 

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. Omeškanie poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy podľa dohodnutých termínov sa 

považuje za podstatné porušenie povinností poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy 

a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade omeškania o viac ako 1 deň. 

 

3. Nedodanie požadovaných podkladov, účtovných dokladov a iných materiálov zo strany 

objednávateľa podľa článku II ods. 3 tejto zmluvy sa považuje za porušenie povinností 

objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a poskytovateľ má právo na okamžité 

odstúpenie od zmluvy po uplynutí 5-dňovej lehoty, ktorou vyzval objednávateľa k náprave 

a plneniu zmluvných povinností.  

 

4. 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. 

 

5. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi schválenie (prípadne 

zamietnutie) žiadosti v zmysle článku II ods. 1 vrátane výšky schváleného finančného 

príspevku, a to do 7 pracovných dní odo dňa  prevzatia oznámenia o schválení žiadosti.  

 

6. V prípade, ak z dôvodov na strane poskytovateľa poskytovateľ nezabezpečí 

vypracovanie žiadosti v takej lehote, aby mohla byť žiadosť včas doručená riadiacemu 

orgánu napriek plnej súčinnosti objednávateľa a splnenia podmienok uvedených v článku 

II ods. 2 a čl. IV ods. 2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 2,5 % z požadovanej výšky finančného príspevku.  

 

Článok VII 

SPLNENIE POVINNOSTI  POSKYTNÚŤ SLUŽBY 

1. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí vypracovanej žiadosti o finančných 

príspevok v súlade s článkom II tejto zmluvy v sídle objednávateľa, o čom bude 

vypracovaný oficiálny protokol o odovzdaní a prevzatí potvrdený oboma zmluvnými 

stranami.  

 

2. Originál a ostatné požadované kópie žiadosti o finančný príspevok doručí poskytovateľ 

na vlastné náklady na adresu uvedenú vo výzve pre prijímanie žiadosti o finančný 

príspevok, resp. dohodne s objednávateľom iný spôsob predloženia žiadosti o príspevok 

v zmysle podmienok definovaných zo strany vyhlasovateľa výzvy.   

 

 

Článok VIII 

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 piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri 

vyhotovenia a poskytovateľ dostane dve 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 mesta. 



 

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 Považskej Bystrici dňa 03.04.2014  V Púchove dňa 03.04.2014   

 

 

 

 

..................................................................  .................................................................. 
   doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.   PaedDr. Miroslav Kubičár  
   primátor               štatutárny zástupca RRA PU 
 

 
 


