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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB č. 23/007 
NA VYPRACOVANIE ŽIADOSTI O DOTÁCIU  

 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „zmluva“) 
       

ČLÁNOK I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

      
1. Objednávateľ: 

  
 Obchodné meno: Obec Neporadza 
 Zastúpený:  Marián Kopecký, starosta      
 Sídlo: Neporadza 108, 913 26 Neporadza  
 IČO:        00311821  
  DIČ: 2021079808 
 IČ DPH: -   
 Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko, a.s. 
 Číslo účtu (IBAN):  SK90 5600 0000 0006 2834 4001                                                      
 Kontaktná osoba: Marián Kopecký, starosta 
 
  (ďalej len „objednávateľ“) 
 

 
2. Poskytovateľ:  

 
 Obchodné meno: Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.  
 Zastúpený: Tomáš Repta, konateľ   
 Sídlo:    M. R. Štefánika 341/2, 906 13  Brezová pod Bradlom  
 IČO:        45391530   
 DIČ: 2022971885 
 IČ DPH: SK2022971885  
 Registrácia: OR OS Trenčín, odd: Sro, vl.č. 22608/R 
 Bankové spojenie:     Fio banka, a.s. 
 Číslo účtu (IBAN):       SK77 8330 0000 0023 0115 0853 
 Kontaktná osoba: Tomáš Repta, konateľ 
 
           (ďalej len „poskytovateľ“) 
 

 (ďalej spolu len „zmluvné strany“)  
 

 
 
 

ČLÁNOK II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť pre objednávateľa služby spojené s vypracovaním 

žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie (ďalej len „ŽoD“) s názvom: „Rozšírenie 
verejného vodovodu Neporadza, ul. K cintorínu BN“, ktorá bude slúžiť ako podklad pre 
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poskytnutie finančnej pomoci z Environmentálneho fondu (ďalej len „EF“), v rámci Výzvy 
č. B-1/2023.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve poskytnúť 
služby uvedené v bode 4 tohto článku riadne a včas, pričom výstupom poskytnutých služieb 
bude hmotne zachytený výsledok činností - ŽoD (formulár ŽoD vrátane všetkých jeho 
príloh), ktorá bude odovzdaná v čase a mieste uvedenom v článku III. tejto zmluvy.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na riadne 
a včasné vykonanie činnosti, hmotne zachytený výsledok činností prevziať v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu vo výške 
a spôsobom uvedeným v článku IV. tejto zmluvy. 

4. Rozsah poskytnutých služieb – činností: 
- vypracovanie ŽoD podľa metodiky Environmentálneho fondu (ďalej len „EF“) vrátane 
nevyhnutných úprav v procese schvaľovania projektu až po podpis zmluvy medzi EF 
a objednávateľom.   
 
 

ČLÁNOK III. 
ČAS A MIESTO PLNENIA 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ odovzdá ŽoD najneskôr v deň, ktorý je 

vyhlásený EF ako posledný deň na predkladania ŽoD.  
2. Poskytovateľ predkladá ŽoD cez informačný systém EF a zároveň podáva vygenerovanú 

žiadosť z informačného systému na EF spôsobom a vo forme, ktorá je určená metodikou 
EF. 

3. Poskytovateľ je povinný ŽoD určenú pre archívne účely objednávateľa odovzdať 
objednávateľovi spolu s povinnými prílohami v elektronickej podobe. 

4. Objednávateľ prevzatie ŽoD potvrdí poskytovateľovi podpísaním protokolu o odovzdaní 
a prevzatí, vydaním písomného potvrdenia, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Týmto 
objednávateľ nadobúda k ŽoD vlastnícke právo. 

 
 

ČLÁNOK IV. 
CENA  A  PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za poskytnuté služby, ktorá bude 500,00 EUR 

(slovom: päťsto eur), ktorú sa objednávateľ zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť na základe 
faktúry vystavenej poskytovateľom po predložení ŽoD na EF. Celková cena za poskytnuté 
služby je cenou bez DPH; táto bude stanovená podľa platnej legislatívy ku dňu fakturácie. 

2. Celkovú cenu tvoria všetky náklady, ktoré poskytovateľ v súvislosti s poskytovaním služieb 
podľa tejto zmluvy vynaloží.  

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi uvedenú cenu za predmet zmluvy podľa 
čl. II. tejto zmluvy prevodom na bankový účet poskytovateľa uvedený v čl. I tejto zmluvy 
do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry poskytovateľom. 

 
 

ČLÁNOK V. 
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať pri poskytovaní služieb všeobecne záväzné právne 

predpisy v aktuálnom znení, ako aj  metodické pokyny pre žiadateľov uvedené v Príručke 
pre žiadateľov na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové 
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aktivity z Environmentálneho fondu na rok 2023, Výzva č.B-1/2023, Oblasť B Ochrana 
a využívanie vôd, v aktuálnom znení a ostatné súvisiace predpisy.  

 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje riadne, v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch 

odovzdať výsledky poskytnutých služieb dohodnutých touto zmluvou.  
3. Poskytovateľ má právo bezplatne získať od objednávateľa všetky podklady potrebné na 

riešenie alebo overovanie výsledkov riešenia jednotlivých úloh. 
4. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť a zabezpečiť utajenie informácií 

obsiahnutých v podkladoch prevzatých od objednávateľa, ktoré sú predmetom obchodného 
tajomstva objednávateľa. Poskytovateľ nie je oprávnený použiť tieto podklady na iný účel 
ako je uvedený v čl. II. tejto zmluvy. 

5. V prípade, že poskytovateľ zabezpečuje činnosti prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá 
objednávateľovi za tieto činnosti osobne. 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje včas informovať objednávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli 
v priebehu plnenia úloh. V prípade, že poskytovateľ nemôže plniť záväzky zmluvy 
a  realizácia úloh alebo jej príprava je ohrozená, je povinný o tom bezodkladne informovať 
objednávateľa. 

7. Poskytovateľ nie je povinný začať, príp. pokračovať v poskytovaní služieb, ak je 
objednávateľ v omeškaní so splnením povinností uvedených v čl. VI body 1 a 2 tejto 
zmluvy. O dobu, počas ktorej je objednávateľ v omeškaní, sa predlžuje doba určená na 
poskytnutie služby podľa čl. III. bod 1 tejto zmluvy.  

8. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, keď objednávateľ nesplní 
povinnosť ustanovenú v  čl. VI. body 1 a 2 tejto zmluvy ani po poskytnutí primeranej lehoty 
poskytovateľom.  

 
ČLÁNOK VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 
 

1. Objednávateľ je povinný odovzdať poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po uzatvorení 
tejto zmluvy všetky podklady potrebné na riadne a včasné poskytnutie služby. 
Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov v týchto podkladoch.  

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi na požiadanie súčinnosť potrebnú pre 
riadne a včasné poskytnutie služby.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať poskytovateľa o zmenách 
v zadaní úloh. 

4. Objednávateľ je povinný prevziať hmotne zachytený výsledok činnosti v dohodnutom čase 
a mieste a uhradiť cenu za poskytnuté služby v súlade s čl. IV. tejto zmluvy.  

5. Objednávateľ nie je oprávnený použiť hmotne zachytený výsledok na iný účel ako je 
uvedené v čl. II tejto zmluvy. 

6. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi všetky skutočne vynaložené náklady, ktoré mu 
vznikli v prípade, že využil svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa čl. V. bod 8 tejto zmluvy. 

7. Objednávateľ má právo vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých v tejto 
zmluve. 

8. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že poskytovateľ neplní 
povinnosti podľa čl. II. bod 2 a čl. V. bod 1 tejto zmluvy, ktoré vedú alebo by mohli viesť 
k podstatnému porušeniu zmluvy. Pre právne účinky odstúpenia od zmluvy platia 
ustanovenia § 349 a nasl. Obchodného zákonníka.  
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ČLÁNOK VII. 
SANKCIE 

 
1. V prípade, že poskytovateľ nedodá niektorú časť predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, 

objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z dohodnutej ceny za každý 
deň omeškania. 

2. Pre prípad nesplnenia úhrady faktúry v lehote splatnosti má poskytovateľ právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,01 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.  
 
 

 
ČLÁNOK VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Táto zmluva je vypracovaná v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden 
rovnopis. 

2. Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike.  

4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným 
a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť 
ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez 
zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, 
neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, 
ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase 
uzatvorenia tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu 
s jej obsahom pripájajú svoje podpisy. 

6. Zmluva nadobúda platnosť v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť táto 
zmluva nadobúda v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 
 
V Brezovej pod Bradlom, dňa 02.02.2023 
 
 
 
 
 
 
…………………………..…     ..…………………………… 

objednávateľ       poskytovateľ 


