
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „Obchodný zákonník“)  

 

Názov:   Mesto Žiar nad Hronom 
Sídlo :      Mestský úrad, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom   
IČO:                            00321125 
DIČ:    2021339463 
Štatutárny orgán:      Mgr. Ivan Černaj, primátor mesta 
Tel. č., fax:                 tel: 045 / 678 71 20, fax: 045 / 678 71 55 
e-mail:   primator@ziar.sk 
Banka:   VÚB, a.s., pob. Žiar nad Hronom 
Č. účtu a kód banky: 14621422/0200  
(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Obchodné meno: Creative Finance, s.r.o. 

Sídlo: Športová 608, 900 23 Viničné 

IČO:   44 397 500 

Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro,  

    Vložka č. 54520/B 

Štatutárny orgán: Ing. Viera Gabčová, konateľ spoločnosti 

DIČ:   2022682772   

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., č.ú.: 2623194250/1100 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie služby - Výkon externého manažmentu projektu 

„Zlepšenie kvality ovzdušia v Žiari nad Hronom“ (ďalej aj ako „projekt“), financovaného 

z Kohézneho fondu, Prioritná os 3 – Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých 

vplyvov, kód výzvy OPŽP-PO3-09-3 v gescii riadiaceho orgánu Ministerstva životného 

prostredia SR (MŽP SR) a to v rozsahu článku II. tejto zmluvy.  

 

Článok II 

Rozsah a spôsob poskytovania služby  
 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nasledovnej služby: Výkon externého 
manažmentu projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia  Žiari nad Hronom a to  
v nasledovnom rozsahu:  



 
a) Vypracovanie  žiadostí  o   platbu  a   monitorovacích   správ   projektu   počas  doby 

realizácie  projektu.  
b) Vypracovanie konceptu Záverečnej žiadosti o platbu na predpísaných formulároch. 
c) Vypracovanie konceptu Záverečnej monitorovacej správy na predpísaných 

formulároch. 
d) Poskytnutie poradenstva pri zmenách projektu - odborná pomoc pri administrácii 

zmien projektu, ktoré nastali počas implementácie projektu. 
e) Poskytnutie pomoci pri vypracovávaní žiadostí o zmenu v projekte a dodatkov k 

Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  
          

           (ďalej aj ako „služba“) 

 

Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1.   Poskytovateľ  sa zaväzuje: 

1.1  vykonávať práva a povinnosti  založené touto  zmluvou  a vyplývajúce z nej s 

odbornou starostlivosťou v záujme a v prospech Objednávateľa, 

1.2 poskytovať Objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky informácie 

a oznamovať skutočnosti podstatné pre splnenie podmienok príslušného 

operačného programu Objednávateľovi tak, aby zadané parametre projektového 

zámeru boli v čo najväčšej miere  dosiahnuté, 

1.3 poskytovať Objednávateľovi  podporu  pri  komunikácii s riadiacim orgánom   

      MŽP SR. 

2. Objednávateľ  je   povinný   zabezpečiť   všetky   dokumenty   a podklady,   ktoré   má  k 

dispozícii a ktoré môžu mať vplyv na mieru, ktorou Objednávateľ splní podmienky 

príslušného operačného programu, ako aj dokumenty a podklady, o zabezpečenie 

ktorých Poskytovateľ  Objednávateľa  požiada a ktoré súvisia s projektom, a to do 3 

pracovných dní. Pri podkladoch, ktorými Objednávateľ nedisponuje, si zmluvné strany 

dohodnú osobitnú lehotu na ich dodanie.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Poskytovateľovi maximálnu súčinnosť pri 

poskytovaní služieb podľa tejto Zmluvy podľa  požiadaviek Poskytovateľa, najmä je 

povinný    zabezpečiť    účasť    zamestnancov  Objednávateľa    na    rokovaniach    s 

Poskytovateľom súvisiacich s poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy. 

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

že skutočnosti v nich uvedené zodpovedajú realite a sú bez právnych vád. 

 

Článok IV  

Čas, miesto a podmienky poskytovania služieb 

 



1. Poskytovateľ  sa zaväzuje poskytovať služby podľa tejto zmluvy min. 12 mesiacov od 

podpisu zmluvy, resp. do ukončenia realizácie celého projektu, t.j. do doručenia 

oznámenia zo strany RO o schválení Záverečnej monitorovacej správy a Záverečnej 

žiadosti o platbu Objednávateľovi. Miestom poskytovania služieb je sídlo Poskytovateľa, 

v prípade potreby aj sídlo  Objednávateľa, resp. iné miesto na základe vzájomnej dohody.  

2. Dodržanie určených termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

Objednávateľa,  dojednaného v tejto Zmluve.  Po dobu  omeškania  Objednávateľa     

s poskytnutím dohodnutého  spolupôsobenia nie je Poskytovateľ v omeškaní so splnením 

povinnosti podľa tejto zmluvy.   

 

Článok V 

Odmena a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za služby poskytované podľa tejto 

Zmluvy nasledovnú odmenu:  

Odmena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. 

 

2.  V odmene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa  a táto odmena je maximálna a 

konečná. 

3.   Odmena  Poskytovateľ a je splatná v troch splátkach a to nasledovne: 

I. splátka – 14 367,00 € + 20% DPH, slovom štrnásťtisíctristošesťdesiatsedem eur po 

predložení prvej žiadosti o platbu.  

II. splátka – 14 367,00 € + 20% DPH, slovom štrnásťtisíctristošesťdesiatsedem eur po 

predložení konceptu Záverečnej monitorovacej správy.  

III. splátka – 14 366,00 € + 20% DPH, slovom štrnásťtisíctristošesťdesiatšesť eur po 

predložení konceptu Záverečnej žiadosti o platbu.  

 4. Faktúry sú splatné 90 dní od ich doručenia Objednávateľovi.  

Názov činnosti Suma bez DPH 

v EUR 

DPH v EUR Suma s DPH v 

EUR 

A.  Vypracovanie prvej Žiadosti o platbu 14 367,00 2 873,40 17 240,40 

B. Vypracovanie konceptu záverečnej  

monitorovacej správy  14 367,00 2 873,40 17 240,40 

C. Vypracovanie konceptu záverečnej  

žiadosti o platbu  14 366 ,00 2 873,20 17 239,20 

Cena celkom v EUR 43 100,00 8 620,00 51 720,00 



Článok VI 

Zodpovednosť za vady 

 

1. Poskytovateľ  nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

prevzatých od Objednávateľa a Poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil Objednávateľa 

a ten na ich použití trval. 

2. Prípadnú reklamáciu vady poskytnutej služby je Objednávateľ povinný uplatniť 

bezodkladne po jej zistení, v písomnej forme na adresu Poskytovateľa, uvedenú v záhlaví 

tejto zmluvy. Poskytovateľ  sa zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa 

reklamovanú vadu bezokladne odstrániť. 

 

Článok VII 

Trvanie a zánik zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania projektu. 

2. Táto zmluva zaniká odstúpením. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade: 

3.1. že Objednávateľ nedodá riadne a včas dokumenty potrebné na vypracovanie, 

dopracovanie alebo doplnenie činností vykonávajúce podľa článku II. tejto 

zmluvy, 

3.2. omeškania Objednávateľa s akoukoľvek platbou podľa tejto zmluvy, ktorá 

presahuje tridsať (30) dní. 

4. Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade: 

4.1. že Zhotoviteľ hrubo porušuje svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, najmä ak 

Objednávateľovi neposkytne dohodnuté služby riadne a včas a ani po písomnej 

výzve Objednávateľa, v ktorej na splnenie povinnosti Zhotoviteľovi poskytol 

primeranú dodatočnú lehotu, 

5. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. 

V odstúpení sa musí uviesť dôvod odstúpenia tak, aby bol jednoznačne 

identifikovateľný a nezameniteľný s iným dôvodom, inak je odstúpenie neplatné. 

Odstúpenie je účinné dňom doručenia zmluvnej strane. 

 

Článok VIII 

Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy 

 

1. Poskytovateľ  je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitostí s odbornou 

starostlivosťou a k spokojnosti Objednávateľa. 

2. Poskytovateľ  je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri 

zariaďovaní záležitostí, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. 



3. Poskytovateľ  sa nesmie od pokynov Objednávateľa odchýliť. Ak Poskytovateľ  túto 

povinnosť poruší, zodpovedá za spôsobené škody Objednávateľa. 

4. Poskytovateľ  zodpovedá za škody na veciach prevzatých od Objednávateľa. 

5. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, s ktorými  sa 

oboznámi pri plnení tejto zmluvy a skutočnostiach týkajúcich sa predmetu služby.  

6. Zánikom zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie alikvotnej odmeny podľa Článku V za 

služby, ktoré boli Objednávateľovi poskytnuté v súlade s Článkom II v čase trvania tejto 

zmluvy. 

 

Článok IX 

Zmluvné pokuty 

 

1. V prípade nedodržania termínu pre výkon externého manažmentu a rozsahu môže          

Objednávateľ účtovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % za každý aj          

začatý deň omeškania z dojednanej odmeny za služby poskytované podľa tejto Zmluvy.  

2. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou odmeny Poskytovateľa na základe riadne  

vystavenej faktúry, môže poskytovateľ účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo   

výške 0,01 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

 

Článok X 

Náhrada škody 

 

1. Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu spôsobenú Objednávateľovi porušením povinností          

podľa tejto zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

Článok XI 

Riešenie sporov 

1. Prípadné spory vyplývajúce zo zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne 

formou  dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. 

2. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať        

o rozhodnutie príslušný súd, ktorý spory rozhoduje v slovenskom jazyku. 

 

Článok XII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Poskytovateľ  obdrží jedno 

vyhotovenie a Objednávateľ dve vyhotovenia.  

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba na základe dohody oboch zmluvných strán 

a to vo forme písomných vzájomne odsúhlasených dodatkov. 



3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán  a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

Objednávateľa. 

 

 

        V Žiari nad Hronom, dňa       Vo Viničnom, dňa     

 

       Objednávateľ: 14.2.2011                      Poskytovateľ : 10.2.2011 

 

 

 

 

        .....................................................      ......................................................... 

        Mgr. Ivan Černaj, primátor                               Ing. Viera Gabčová, konateľ spoločnosti 

        Mesto Žiar nad Hronom          Creative Finance, s.r.o. 

Podpísané Podpísané 


