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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   
Názov:    Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Sídlo:    Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 
Zastúpený:   Mgr. Roman Kováč, vedúci služobného úradu 
IČO:    00686832 
DIČ:   2021056818 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava 
Číslo účtu    7000061569/8180 
IBAN:    SK52 8180 0000 0070 0006 1569 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 
 
Poskytovateľ: 
Obchodné meno:      
Sídlo/Miesto podnikania:   
Zastúpený:    
IČO:     
DIČ:     
IČ DPH:     
Zapísaný v:    
Bankové spojenie:   
Číslo účtu/IBAN:    
 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná 
strana“)  

 
 

Preambula  
 
Vzhľadom na aktuálny vývoj auditov a zistení kontrolných orgánov identifikovaných 
počas výkonu auditov a kontrol týkajúcich sa nehospodárneho vynakladania finančných 
prostriedkov zo ŠF EÚ a zároveň vzhľadom na charakter zistení, ktorých preukazovanie  
nie je možné vykonať iným ako znaleckým/odborným posúdením, je nevyhnutné 
zabezpečiť flexibilnú a operatívnu dostupnosť týchto služieb prostredníctvom 
uzatvorenia tejto zmluvy s externou znaleckou organizáciou . 
 
Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona 
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z.z.“) na predmet zákazky: 
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„Špecializovaná odborná činnosť znaleckej organizácie vykonávanej za účelom 
zabezpečenia ochrany finančných záujmov EÚ“. 
 
 

Článok II   
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi 

služby spojené s overovaním hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov zo ŠF 
EÚ a vykonaním kontroly pri nakladaní s prostriedkami nenávratných finančných 
príspevkov (ďalej len „NFP“) z operačných programov pri nadobúdaní predmetu projektov 
prijímateľmi. 
 

2. Znalecká činnosť bude vykonávaná poskytovateľom zapísaným v  odbore: Ekonomika 
a riadenie podnikov v súlade so zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch 
a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, výsledkom ktorej bude najmä vypracovanie znaleckých posudkov, 
odborných posudkov obsahujúcich odborné stanovisko k overeniu hospodárnosti 
v nakladaní s prostriedkami zo štrukturálnych fondov EÚ. 
 

3. Obsahom znaleckej činnosti budú najmä tieto činnosti: 
 
- vykonávanie odbornej činnosti, ktorej výsledkom bude preverenie, či deklarovaná 

výška oprávnených výdavkov projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančné príspevku (ďalej ako „zmluvy o NFP“), je ekonomicky oprávnená a či bol 
týmto procesom vygenerovaný primeraný zisk; 

- preverenie či výslednú cenu, ktorá je výsledkom obstarania tovarov, služieb a prác je 
možné považovať za cenu primeranú v nadväznosti na § 12 ods. 1 až 3 zákona č. 
18/1996 Z.z. o cenách; 

- zisťovanie hodnoty obstaraných zložiek majetku prijímateľov, ich 
preverovanie/kontrola pred schválením žiadosti o platbu a v špecifických prípadoch aj 
v rámci kontroly na mieste, 

- preverovanie, či pri projektoch financovaných z fondov EÚ bola naplnená zásada 
hospodárnosti, t.j. minimalizovanie výdavkov na vykonanie činnosti alebo obstaranie 
tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality; 

- odborné posudzovanie ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku v procese 
realizácie projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, v procese 
verejného obstarávania, a v procese konania o žiadosti o NFP, príp. v ďalších fázach 
implementácie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ;  

- preverovanie, či sú výdavky projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ 
adekvátne trhovým cenám; 

- vykonávanie obhliadky projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, 
- spracovanie odborných stanovísk a stanovísk v oblasti oprávnenosti a hospodárnosti 

výdavkov; 
- vytváranie databázy informácií získaných údajov, vhodných pre ďalšie použitie 

k prevereniu hospodárnosti výdavkov;  
- poskytovanie odborného poradenstva v predmetnej problematike, vyjadrenia, vysvetlenia 

(ďalej len “predmet zmluvy“ alebo „služby“).  
 

4. V prípade, že objednávateľ bude požadovať poskytnutie znaleckej činnosti aj z iného 
odboru ako odbor: Ekonomika a riadenia podnikov poskytovateľ bezodkladne zabezpečí 
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plnenie predmetu zákazky v požadovanom odbore prostredníctvom externého zmluvného 
partnera. 
 

5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas výsledok poskytnutých služieb (znalecký posudok, 
odborný posudok, stanovisko, usmernenie atď.) vyhotovený v troch rovnopisoch prevziať 
a zaplatiť poskytovateľovi za riadne poskytnuté služby dohodnutú cenu vo výške 
a za podmienok dohodnutých v zmluve a zároveň poskytnúť poskytovateľovi potrebnú  
súčinnosť, t.j. všetky podklady a informácie, ktoré sú potrebné pre riadne plnenie predmetu 
tejto zmluvy.  

 
 

Článok III    
Miesto a čas poskytovania služieb 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje začať poskytovať služby dňom nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy, a to podľa požiadaviek a v primeraných lehotách určených objednávateľom, vždy 
písomne (aj e-mailom) objednávateľovi. 
 

2. Poskytovateľ bude vykonávať predmet zmluvy iba na základe doručených písomných 
objednávok od objednávateľa. 

 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu na adresu sídla objednávateľa podľa záhlavia 

tejto zmluvy v súlade s čl. VI bod 7 zmluvy, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.  
 
 

Článok IV    
Doba platnosti zmluvy 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu do 31. decembra 2017 alebo 

do vyčerpania finančného limitu 19.999,- Eur bez DPH (23.998,80 Eur s DPH) 
určeného pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z., v závislosti od toho, 
ktorá zo skutočností nastane skôr. 
 

3. Vyčerpaním finančného limitu sa rozumie aj stav, kedy rozdiel finančného limitu podľa 
bodu 2 tohto článku a celkovej ceny už poskytnutých služieb podľa tejto zmluvy 
neumožňuje objednávateľovi vystaviť ďalšiu objednávku v zmysle tejto zmluvy. 

 
 

Článok V   
Cena za poskytnutie služieb a platobné podmienky  

 
1. Cena za poskytnutie služieb bola stanovená dohodou zmluvných strán na základe 

zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a  vyhlášky 
MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov nasledovne: 
 
Cena za 1 hodinu bez DPH ........................................................................................... Eur 
(slovom: ……………………….Eur bez DPH)  
DPH 20 %  ................................................................................................................... Eur 
Cena za 1 hodinu spolu s DPH .....................................................................................  Eur 
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(slovom: ………………………….Eur s DPH) 
 

2. Celková cena poskytnutých služieb nemôže presiahnuť finančný limit 19.999,- Eur bez 
DPH t.j. 23.998,80 Eur s DPH určený v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z.  
 

3. Cena za poskytnutie služieb uvedená v bode 1 tohto článku bola dohodnutá ako cena 
konečná a maximálna, to znamená, že je cenou konečnou, ktorú nie je možné navýšiť. 
V cene za poskytnutie služieb sú zahrnuté všetky  náklady a výdavky poskytovateľa, ktoré 
s poskytovaním služieb súvisia vrátane náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu 
času, zároveň berie poskytovateľ na vedomie, že objednávateľ neposkytuje preddavok ani 
zálohovú platbu. 
 

4. Podkladom pre úhradu ceny za poskytnutie služieb bude poskytovateľom vystavená 
faktúra a podrobná špecifikácia riadne a včas poskytnutých služieb prepočítaná na hodiny 
(ďalej len „výkaz poskytnutých služieb“ - Príloha č. 1 zmluvy) doručená do sídla 
objednávateľa a potvrdená objednávateľom resp. ním určenou osobou. Poskytovateľ je 
oprávnený fakturovať poskytnuté služby mesačne po uplynutí príslušného kalendárneho 
mesiaca.  
 

5. V prípade, ak objednávateľ zistí, že výkaz poskytnutých služieb je nesprávne vyplnený 
(napr. vysoký počet hodín, sú v ňom započítané hodiny za služby, kt. objednávateľ 
neprevzal atď.) je objednávateľ oprávnený požiadať poskytovateľa do 5 dní odo dňa 
obdržania výkazu poskytnutých služieb o jeho prepracovanie, pričom zmluvné strany sú 
povinné poskytnúť súčinnosť k tomu, aby bol jeho obsah v súlade s požiadávkami 
objednávateľa za príslušný kalendárny mesiac riadne prepracovaný.  
 

6. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe riadneho a včasného dodania 
služieb vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. Faktúra musí obsahovať všetky 
náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 222/2014 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov, špecifikáciu fakturovanej sumy a musí byť 
vystavená v súlade so zmluvou. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom 
rozsahu poskytovateľ. 
 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra poskytovateľa musí obsahovať nasledovné 
náležitosti: 

a) názov a sídlo poskytovateľa, názov a sídlo objednávateľa, 
b) označenie faktúry a jej číslo, 
c) registračné číslo a deň podpisu zmluvy, 
d) predmet plnenia a deň jeho splnenia, 
e) deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry, 
f) názov banky a číslo účtu poskytovateľa, 
g) dohodnutú cenu poskytnutých služieb , 
h) celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti na účely DPH, 
i) prílohy požadované objednávateľom, 
j) podpis a odtlačok pečiatky poskytovateľa. 

 
8. Faktúra bude splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa riadneho doručenia príslušnej faktúry 

objednávateľovi ako cena za služby poskytnuté v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. 
Faktúru je nevyhnutné zasielať doporučene alebo doručiť osobne do podateľne 
objednávateľa v obálke označenej slovom „FAKTÚRA“. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry 
musí byť výkaz poskytnutých služieb – t. j. podrobná špecifikácia riadne a včas 
poskytnutých služieb prepočítaná na hodiny potvrdená určeným zástupcom objednávateľa.  
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9. Poskytovateľ berie na vedomie, že lehota splatnosti faktúry sa môže predĺžiť najviac 
o 30 dní z dôvodov vzniknutých v súvislosti so zdrojom financovania predmetnej zmluvy, 
o čom bude poskytovateľ bezodkladne objednávateľom upovedomený. 
 

10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle 
platných právnych predpisov a zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
poskytovateľovi na prepracovanie alebo doplnenie v lehote 7 dní od jej doručenia 
objednávateľovi. Poskytovateľ je povinný vystaviť a predložiť opravenú, resp. doplnenú 
faktúru vrátane všetkých požadovaných dokumentov bezodkladne po jej prevzatí. Dňom 
doručenia opravenej a úplnej faktúry objednávateľovi, začne plynúť nová 30- dňová lehota 
splatnosti faktúry. Po túto dobu nie je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny 
za poskytnutie služieb a poskytovateľ nemá nárok na úhradu úroku z omeškania v zmysle 
čl. VIII bod 1. tejto zmluvy. 
 

11. Cena za poskytnutie služieb sa považuje za uhradenú dňom jej odpísania z účtu 
objednávateľa. 

 
 

Článok VI 
Spôsob plnenia záväzku poskytovateľa 

 
1. Plnenie predmetu zmluvy bude vykonávané osobne poskytovateľom, resp. zmluvnými 

partnermi poskytovateľa, ktorí sú odborne spôsobilí na znaleckú činnosť 
v objednávateľom požadovanom  odbore v zmysle čl. II tejto zmluvy.  
 

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že na účely plnenia predmetu tejto zmluvy má k dispozícií 
najmenej troch znalcov, ktorí sú plne odborne spôsobilí na vykonávanie požadovanej 
znaleckej činnosti. 
 

3. Objednávateľ týmto za splnenia podmienok špecifikovaných v čl. VII bode 2 písm. e) 
tejto zmluvy udeľuje svoj súhlas k tomu, aby poskytovateľ v prípade potreby 
splnomocnil na jednotlivé úkony iného znalca/znaleckú organizáciu, a o tejto 
skutočnosti vopred písomne upovedomí objednávateľa. 
 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že činnosti podľa tejto zmluvy bude poskytovateľ 
vykonávať  prostredníctvom znalcov a výstupy svojej činnosti bude objednávateľovi 
odovzdávať písomne poštou v troch podpísaných vyhotoveniach/rovnopisoch spolu so 
znaleckou doložkou (ak je to relevantné), alebo osobne k rukám objednávateľa resp. 
ním poverených osobám prostredníctvom preberacieho protokolu a zároveň formou 
elektronickej pošty na adresu ............................, pričom objednávateľ je povinný 
výsledok služby riadne a včas prevziať. 
 

5. Zodpovedný zamestnanec/zamestnanci objednávateľa, ktorý bude/ú komunikovať 
a zadávať objednávky poskytovateľovi, bude určený listom generálneho riaditeľa sekcie 
podporných programov. 
 

6. Poskytovateľ vyhlasuje,  že má k dispozícii adekvátne odborné a personálne kapacity 
na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a zároveň je zapísaný 
v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. 
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7. Poskytovateľ, ako aj znalci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach o ktorých sa v rámci svojej práce dozvedeli a zabraňovať možnému 
konfliktu záujmov. V prípade, ak sa poskytovateľ pri plnení objednávok 
od objednávateľa dostane do konfliktu záujmov, je povinný to bezodkladne oznámiť 
objednávateľovi. 
 

8. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosť podľa zmluvy osobne alebo zabezpečiť 
účasť svojich zamestnancov, resp. inej poverenej osoby, v sídle objednávateľa 
na základe súhlasu objednávateľa, alebo na mieste, kde sa predmet ohodnotenia 
nachádza (ak je potrebná jeho osobná obhliadka, resp. podklady ktoré mohol poskytnúť 
objednávateľ neboli na ohodnotenie predmetu dostatočné).  

 
 

Článok VII 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na plnenie jeho 

povinností vyplývajúcich zo zmluvy, najmä je povinný riadne a včas poskytnúť 
poskytovateľovi potrebné informácie, podklady a požadovanú dokumentáciu pre 
poskytovanie požadovaných služieb, pričom bez náležitého poskytnutia požadovanej 
dokumentácie nie je poskytovateľ v omeškaní s dodaním požadovanej služby. 
O odovzdaní a prevzatí požadovanej dokumentácie bude spísaný odovzdávací protokol 
podpísaný zmluvnými stranami. 
 

2. Poskytovateľ je povinný:  
a) poskytovať služby riadne, účelne, hospodárne, včas a s odbornou starostlivosťou 

v súlade s požiadavkou objednávateľa,  
b) poskytovať služby osobne, resp. zmluvnými partnermi poskytovateľa len 

prostrednítvom kvalifikovaných osôb – znalcov, ktorí sú odborne spôsobilí 
na znaleckú činnosť v požadovaných odboroch,  

c) zodpovedať za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie 
realizované na základe tejto zmluvy realizoval sám. Poskytovateľ zodpovedá za 
odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej 
na základe zmluvy o subdodávke, 

d) bezodkladne oznámiť objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa. Zoznam 
subdodávateľov poskytovateľa je uvedený v Prílohe č. 2 zmluvy. Zmena subdodávateľa  
môže byť uskutočnená len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa bez 
potreby uzatvorenia dodatku k zmluve, 

e) predložiť čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase 
plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z., tým 
nie je dotknutá zodpovednosť poskytovateľa za plnenie zmluvy. Subdodávateľ 
poskytujúci služby v zmysle predmetu zmluvy musí byť zapísaný v zozname znalcov 
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, o čom predloží dôkaz. Subdodávateľ, 
ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 písm. f) 
zákona č. 25/2006 Z.z., 

f) informovať objednávateľa o všetkých okolnostiach dôležitých pre plnenie zmluvy 
s ohľadom na jemu známe práva a oprávnené záujmy objednávateľa, bezodkladne 
po tom ako sa vyskytnú,  

g) bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o tom, že nemôže 
poskytovať služby podľa tejto zmluvy,  
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h) po skončení zmluvného vzťahu odovzdať objednávateľovi všetky doklady, záznamy, 
písomnosti a iné dokumenty, ktoré v súvislosti a s plnením predmetu zmluvy 
nadobudol, resp. mu boli odovzdané v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto 
zmluvy, zároveň sa zaväzuje zničiť všetky nim vyhotovené kópie týchto dokumentov 
po riadnom ukončení objednávky, 

i) počas platnosti zmluvy neposkytovať služby osobám, ktorých záujmy sú alebo môžu 
byť, vzhľadom na predmet tejto zmluvy, v rozpore so záujmami objednávateľa, 

j) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri plnení tejto 
zmluvy dozvedel a zabezpečovať dôslednú ochranu všetkých poskytnutých 
informácií pred tretími osobami. Tento záväzok platí i po skončení zmluvy. Od tejto 
povinnosti môže byť poskytovateľ oslobodený len v prípade písomného vyhlásenia 
objednávateľa, alebo ak tak ustanovuje právny predpis alebo, ak si to vyžaduje 
plnenie predmetu tejto zmluvy.  
 
 

Článok VIII 
Sankcie 

 
1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti podľa čl. V bod 

8 a 9 tejto zmluvy má poskytovateľ nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % 
z dlžnej sumy za poskytnutie služieb, za každý aj začatý deň omeškania. 
 

2. V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služieb podľa čl. III tejto zmluvy, má 
objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10,- Eur za každý deň omeškania 
s poskytnutím požadovanej služby. Lehota poskytnutia služby bude určená v písomnej 
objednávke vystavenej objednávateľom (čl. III bod 2 tejto zmluvy).  

 
 

Článok IX 
Ukončenie zmluvy 

 
1. Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti zmluvy možno túto zmluvu ukončiť:  

 
a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,  
 
b) výpoveďou zmluvy v písomnej forme aj bez uvedenia dôvodu zo strany 

objednávateľa aj poskytovateľa. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť 
dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola druhej zmluvnej strane doručená výpoveď, 
 

c) odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán. 
 

2. V prípade zániku zmluvy písomnou dohodou zmluvných strán, zmluva zaniká dňom 
uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa 
upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností 
alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou, ktoré vznikli ku dňu zániku zmluvy 
dohodou.  
 

3. Odstúpiť od zmluvy podľa § 345 a nasl. Obchodného zákonníka je zmluvná strana 
oprávnená len v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou 
stranou. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej 
zmluvnej strane. Pokiaľ vznikne pochybnosť, či v konkrétnom prípade ide o podstatné 
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porušenie zmluvy, má sa za to, že porušenie zmluvy nebolo podstatné a zmluvná strana je 
oprávnená odstúpiť od zmluvy len spôsobom ustanoveným pre nepodstatné porušenie 
zmluvnej povinnosti podľa § 346 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 

4. V prípade, že dôjde k predčasnému zániku zmluvy, má poskytovateľ nárok na úhradu časti 
ceny uvedenej v čl. V zmluvy,  zodpovedajúcej poskytnutému plneniu ku dňu zániku 
zmluvy. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovení čl. V zmluvy. 
Poskytovateľ bude poskytnuté plnenie predmetu zmluvy fakturovať vo výške 
podľa rozsahu skutočne poskytnutého plnenia predmetu tejto zmluvy, a to 
podľa podrobnej špecifikácie poskytnutých služieb prepočítaných na hodiny uvedenej vo 
výkaze poskytnutých služieb. 

 
 

Článok X 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú 
tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie 
osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni 
poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní 
povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

2. Poskytovateľ nie je oprávnený bez prechádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
postúpiť akékoľvek svoje práva alebo povinnosti zo zmluvy na tretiu osobu. 
 

3. Písomnosti podľa zmluvy je možné doručovať poštou, kuriérom, alebo elektronickými 
prostriedkami. Elektronickými prostriedkami nie je možné zasielať faktúry, odstúpenie 
od zmluvy a výpoveď zo zmluvy. Pokiaľ sú písomnosti doručované elektronickými 
prostriedkami vyžaduje sa potvrdenie druhej zmluvnej strany o prijatí písomnosti 
(elektronickými prostriedkami). 
 

4. Písomnosti doručované poštou sa považujú za doručené prevzatím alebo odmietnutím 
prevzatia zásielky, a ak ich zmluvná strana neprevezme na adrese uvedenej v tejto 
zmluve alebo na korešpondenčnej adrese písomne oznámenej zmluvnej strane, považujú 
sa písomnosti za doručené tretím dňom od uloženia zásielky na pošte. V prípade, ak 
zásielku nemožno na adrese podľa tohto bodu doručiť z dôvodu „adresát neznámy“, 
považuje sa zásielka za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi. 
 

5. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania oprávnenými 
orgánmi a inštitúciami, ktoré budú súvisieť s poskytovanými službami a je tiež povinný 
poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ berie na 
vedomie, že financovanie tejto zmluvy bude uskutočnené z prostriedkov štrukturálnych 
fondov EÚ. 
 

6. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť 
vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany na riešení sporu nedohodnú, je ktorákoľvek 
zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne 
príslušný súd v Slovenskej republike. 
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Článok XI 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom práva, 

povinnosti a vzťahy zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa budú prednostne 
spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov. Prípadné spory týkajúce sa výkladu a realizácie tejto zmluvy budú riešené 
príslušnými súdmi Slovenskej republiky. 
 

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv v súlade s ustanovením § 5a zákona č. zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením 
§ 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.  
 

3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán 
formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré budú podpísané zmluvnými stranami 
a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 

4. Ak bude akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy vyhlásené za neplatné alebo 
nevymožiteľné, platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy zostane 
nedotknutá. V takomto prípade sa zmluvné strany dohodli, že uzatvoria dodatok 
k zmluve a tie ustanovenia, ktoré stratili platnosť, alebo sa stali nevymožiteľnými, 
nahradia ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia budú čo najviac podobné 
pôvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ tejto zmluvy, pri rešpektovaní 
nových faktov, bez ujmy pre obidve zmluvné strany.  
 

5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží 
objednávateľ a dva rovnopisy poskytovateľ.  
 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom 
z nej vyplývajúcich porozumeli. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, 
zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení k uzatvoreniu zmluvy a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju schválili a vlastnoručne podpísali. 

 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  
 
Príloha č. 1: Výkaz poskytnutých služieb 
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov 

  
 
V Bratislave, dňa ......................2015                            V ………….., dňa ...............2015 
 
 
Pečiatka:                                                                       Pečiatka:        
Za Objednávateľa:     Za Poskytovateľa: 

 
 

...................................................................               ..............................................................    
Mgr. Roman Kováč    

    vedúci služobného úradu       
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