
ZMLUVA o poskytovaní služieb 

„Externé riadenie projektu – verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr “ 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej „Zmluva“) 

 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ: 
Názov organizácie: Obec Hrubý Šúr 
Sídlo: Hrubý Šúr č. 205, 903 01 Hrubý Šúr 

Štatutárny zástupca: Ing. Adrián Takács -  starosta obce 
IČO: 00 305 987 
DIČ: 2021006658 
Tel.: +421 905 436 099 
E-mail: info@adriantakacs.sk   
 

 (ďalej „Objednávateľ“) 

 

Poskytovateľ: 

Obchodné meno:  MP Profit PB s.r.o. 
Sídlo: Hliníky 712 /2 5, 017 01 Považská Bystrica 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Peter Potecký ,konateľ  
IČO: 50068849 
IČ DPH:  SK2120167126 
DIČ: 2120167126 
Bankové spojenie: VUB ,a.s. 
Tel.:  +421 42 44 43 891  
Email: info@mpprofit.sk  
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu 
 Trenčín, oddiel sro, vložka č. 32338/R 
Kontaktná osoba na konanie vo 
veciach zmluvných:                                    Mgr. Peter Potecký ,konateľ 
(ďalej „Poskytovateľ“) 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej „Zmluvné strany“) 

 

Čl. I. PREDMET ZMLUVY 

1.1. Zmluvné strany na základe výsledkov verejného obstarávania -  zákazky malého rozsahu, ktorá 
nespadá do pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní 
služieb externého riadenia projektu: „verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr", ktorej účelom je 
úspešná implementácia uvedeného projektu.  

1.2. Názov projektu: verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr (ďalej  „Projekt“) 
Operačný program: Kvalita životného prostredia 
Číslo výzvy : OPKZP-PO1-SC121-2018-43 

mailto:info@adriantakacs.sk


Zameranie : Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré 
zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd 
 

1.3. Predmetom Zmluvy  je záväzok Poskytovateľa vykonávať pre Objednávateľa služby externého 
riadenia pri implementácii Projektu uskutočneného v rámci Operačného programu Kvalita 
životného prostredia (výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP č. OPKZP-PO1-SC121-2018-

43). 

1.4. Služby  externého riadenia projektu budú Poskytovateľom poskytované v súlade:   

- s požiadavkami Objednávateľa, 
- so Zmluvou o NFP,  
- so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020 

a s metodickými pokynmi/usmerneniami vydanými Centrálnym koordinačným orgánom, 
- s podmienkami uvedenými v Operačnom programe Kvalita životného prostredia na roky 

2014 – 2020, 
- s usmerneniami, príručkami a pokynmi Poskytovateľa NFP. 

1.5. Pod službami externého riadenia projektu sa rozumejú činnosti  a výkony Poskytovateľa v 
nasledovnom rozsahu: 

- Komplexné riadenie aktivít projektu hlavných i podporných 

- Činnosti súvisiace s administráciou zmien v projekte, resp. v zmluve o poskytovaní NFP 

- Kontinuálny monitoring a hodnotenie priebehu projektu 

- Kontrola dodržiavania hodnôt stanovených merateľných ukazovateľov ( v prípade neplnenia 
navrhnúť opatrenia na ich dosiahnutie a dohľad nad riešením nepriaznivých situácií 

- Dohľad nad napĺňaním stanovených cieľov 

- Dohľad nad plnením rozpočtu a časového harmonogramu 

- Kontrolná činnosť v oblasti dodržiavania podmienok zmluvy o poskytovaní NFP 

- Komunikácia s riadiacim orgánom 

- Zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte v zmysle Príručky 

- Kontrolná činnosť účtovných dokladov a príprava žiadostí o platbu a monitorovacích správ 
- kontrolná činnosť účtovných dokladov a príprava žiadostí o platbu a monitorovacích správ 
- iné činnosti súvisiace s implementáciou projektu vyplývajúce z platných právnych predpisov, 

metodických pokynov upravujúcich podmienky čerpania nenávratného finančného 
príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
(ďalej „Služby) 
 
Riadenie projektu - externé bude vykonávané výlučne prostredníctvom pracovnej pozície 
„Projektový manažér - externý“.  
Projektový manažér - externý bude z časového hľadiska na projekte pracovať až do 
ukončenia monitorovania projektu. Po ukončení realizácie projektu bude jeho hlavnou 
úlohou poradenstvo pri zostavovaní následných monitorovacích správ. 

1.6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za vykonávanie Služieb dohodnutú cenu, a to 
za podmienok, v rozsahu, lehote a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve. 

 

Čl. II. ČAS PLNENIA 



2.1. Poskytovateľ bude Služby poskytovať odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
o poskytovaní služieb do ukončenia realizácie aktivít Projektu, resp. do vyčerpania 
maximálneho množstva hodín (2500 hodín) podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

Čl. III. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

3.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek aktualizovať svoje požiadavky a dávať Poskytovateľovi 
pokyny pri poskytovaní odborných Služieb. 

3.2. Objednávateľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť,  
sprístupniť Poskytovateľovi údaje a všetky informácie, podklady, dokumenty, listiny alebo iné 
písomnosti, ktoré má k dispozícii a ktoré od neho bude Poskytovateľ požadovať,  nevyhnutne 
potrebné pre plnenie predmetu Zmluvy. 

3.3. Objednávateľ je povinný bezodkladne oboznamovať Poskytovateľa so všetkými novými 
skutočnosťami, o ktorých sa dozvie alebo mal dozvedieť pri svojej činnosti a ktoré sú, alebo môžu 
byť vo vzťahu k predmetu Zmluvy. 

3.4. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi pravdivé informácie, ktoré majú vplyv na 
povahu a spôsob uskutočnenia požadovaných Služieb a nesmie zamlčať žiadne informácie, 
dôležité pre poskytnutie týchto Služieb.  

3.5. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služieb ak Objednávateľ ani na písomné 
požiadanie neposkytne Poskytovateľovi potrebné doklady a súčinnosť. 

3.6. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa ďalšie, dodatočné informácie alebo 
pokyny, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie Služieb.   

3.7. Poskytovateľ je povinný pri plnení  svojich záväzkov stanovených touto Zmluvou postupovať ̌s 
odbornou starostlivosťou v zmysle platných právnych predpisov, metodických pokynov 
upravujúcich podmienky čerpania nenávratného finančného príspevku z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov uvedených v bode 1.4 a podľa pokynov Objednávateľa a v 
súlade s jeho záujmami. 

3.8. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 
predmetu Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov 
Objednávateľa sa môže odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a 
Poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 

3.9. Poskytovateľ je povinný po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od 
Objednávateľa vyhotoviť a odovzdať plnenia z tejto Zmluvy Objednávateľovi v lehotách 
primeraných k termínom plnenia, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov, metodických 
pokynov upravujúcich podmienky čerpania nenávratného finančného príspevku z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov uvedených v bode 1.4 pre Projekt. 

3.10. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách poskytnutých Objednávateľom 
v súvislosti s poskytovaním Služieb. Poskytovateľ sa zaväzuje, že neoznámi bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, tretím osobám žiadne informácie, 
týkajúce sa predmetu a podmienok tejto Zmluvy. 

 

Čl. IV. ODMENA ZA POSKYTOVANIE SLUŽIEB 

4.1. Cena Služieb podľa podmienok tejto Zmluvy vyplýva z ponuky Poskytovateľa predloženej vo 
verejnom obstarávaní a  bola 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 o cenách.    



4.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytovanie Služieb v rozsahu 
dojednanom v článku II. tejto Zmluvy odmenu vo výške: 

 

Počet hodín poskytovania Služby 2500 hodín 

Jednotková cena v EUR bez DPH za hodinu 12,00 EUR 

Celková cena v EUR bez DPH 30.000,00 EUR 

Sadzba DPH 20 % / Výška DPH v EUR 6.000,00 EUR 

Celková cena v EUR s DPH 36.000,00 EUR 

     Celková cena s DPH (EUR) slovom: Tridsaťšesťtisíc eur, nula centov  

4.3. Poskytovateľ    je/nie1   je platiteľom DPH. 

4.4. Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s 
plnením predmetu tejto Zmluvy. 

4.5. Poskytovateľ má právo na odmenu v plnej výške aj keď klient nevyužije plný rozsah Služieb 
uvedený v článku I. tejto Zmluvy a nemá právo na navýšenie odmeny, pokiaľ daný rozsah 
prekročí.  

4.6. V prípade, ak úspešný uchádzač nie je platiteľom DPH a v čase účinnosti Zmluvy alebo v priebehu 
vykonávania predmetu zákazky sa zmení postavenie uchádzača na  platiteľa DPH, nesmie to byť 
dôvod na prekročenie dohodnutej celkovej ceny za predmet zákazky. Dovtedy nevyfakturovaná 
cena za predmet zákazky bude nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

 

Čl. V. PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Poskytovateľ má povinnosť vystaviť na odmenu alebo iné finančné plnenie podľa tejto Zmluvy 
riadny daňový doklad – faktúru a doručiť ju Objednávateľovi. 

5.2. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru Objednávateľovi za poskytnuté Služby za 
predchádzajúci mesiac vždy k 10. dňu nasledujúceho mesiaca, na základe skutočne 
zrealizovaných a Prijímateľom prevzatých Služieb. 

5.3. Prílohou faktúry musí byť preberací protokol o poskytnutí Služieb za obdobie alebo za činnosti, 
na ktoré sa vzťahuje faktúra. Preberací protokol musí byť podpísaný obidvomi Zmluvnými 
stranami. 

5.4. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. 

5.5. Poskytovateľ doručí Objednávateľovi originály faktúry v dvoch vyhotoveniach. 

5.6. Faktúra musí mať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa tejto 
Zmluvy, najmä: 

- označenie Zmluvných strán, obchodné meno, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, 
DIČ, IČ DPH, 

- poradové číslo faktúry, 
- dátum vystavenia faktúry,  
- dátum dodania predmetu plnenia, 
- dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy, 
- výška sumy požadovaná na zaplatenie v EUR, 

                                                           
1 nehodiace sa prečiarknite 



- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktoré má byť faktúra uhradená (musí byť 
zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Zmluve) 

- označenie tejto Zmluvy, podľa ktorej je faktúra vystavená, 
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Poskytovateľa, 
- prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, ktoré predpisuje táto Zmluva – preberací 

protokol o poskytnutí služieb 

5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH alebo 
stanovené náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo 
faktúre alebo jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, 
Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť Poskytovateľovi  bez zaplatenia najneskôr do 10 dní 
odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti 
faktúry. Zároveň v tomto prípade nevzniká Poskytovateľovi  nárok na úrok z omeškania. 
Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne 
plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne 
záväzných právnych predpisov a Zmluvy. 

5.8. Objednávateľ uhradí odmenu podľa tohto článku na základe vystavenej faktúry prevodom 
finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

Čl. VI. OSOBITNÉ USTANOVENIE 

6.1. Poskytovateľ berie na vedomie, že značná časť finančných prostriedkov na zaplatenie odmeny 
za Služby bude poskytnutá z verejných  zdrojov  (najmä Európskej  únie  a  štátneho  rozpočtu  
Slovenskej  republiky) a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny 
režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Poskytovateľ zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne 
záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, ako aj inštrukcie Objednávateľa, 
ktoré mu budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do dvoch 
(2) pracovných dní, poskytnúť Objednávateľovi alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadanú 
súčinnosť. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho  s dodávaným  
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti  a účinnosti  Zmluvy  o  NFP  uzatvorenej  
medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 

6.2. Oprávnené osoby sú: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského 

orgánu a ním poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na 

výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
 

Čl. VII. ZÁNIK ZMLUVY 

7.1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo 
strany Objednávateľa, pričom podstatným porušením Zmluvy zo strany Objednávateľa je: 
- neposkytnutie nevyhnutnej súčinnosti Objednávateľa podľa podmienok tejto Zmluvy, 
- neuhradenie odmeny za poskytovanie Služieb. 



7.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo 
strany Poskytovateľa, pričom podstatným porušením Zmluvy zo strany Poskytovateľa je: 
- poskytovanie Služieb v rozpore s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve napriek 

písomnému upozorneniu zo strany Objednávateľa, 
- prevedenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy na tretie osoby, a to bez súhlasu 

Objednávateľa, 
- neposkytnutie Služieb, a to napriek písomnej výzve Objednávateľa, 
- nesplnenie povinnosti Poskytovateľa uvedenej v čl. III tejto Zmluvy. 

7.3. V súlade s čl. 3.16 všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP, Objednávateľ môže bez 
akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu Zmluvy medzi 
Objednávateľom a Poskytovateľom a na základe výsledkov vykonanej finančnej kontroly 
verejného obstarávania Poskytovateľ  NFP nepripustí  financovanie výdavkov vzniknutých z tejto 
Zmluvy. 

7.4. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné doručením písomného oznámenia 
o odstúpení  druhej Zmluvnej strane. 

7.5. Zmluva zanikne aj vzájomnou písomnou dohodou oboch Zmluvných strán ku dňu uvedenom v 
dohode. 

 

Čl. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY 

8.1. V prípade, že sa Objednávateľ  dostane do omeškania so zaplatením odmeny alebo jej časti 
podľa čl. IV. tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú  pokutu vo 0,05 % z dlžnej  
čiastky za každý aj začatý deň omeškania až do úplného zaplatenia odmeny. 

8.2. Omeškanie Objednávateľa so zaplatením čo i len časti ktorejkoľvek platby odmeny sa považuje 
za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti, a zakladá právo Poskytovateľa kedykoľvek odstúpiť 
od Zmluvy. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s platením čo i len časti odmeny, má 
Poskytovateľ právo pozastaviť vykonávanie ktoréhokoľvek svojho záväzku zo Zmluvy. 
Poskytovateľ nie je v omeškaní s vykonávaním svojich záväzkov zo Zmluvy počas doby, za ktorú 
je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou poskytnúť súčinnosť, a počas doby, za ktorú je 
Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou zaplatiť Poskytovateľovi odmenu alebo jej časť podľa 
tejto Zmluvy. 

8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok druhej Zmluvnej strany na náhradu škody 
v plnom rozsahu.  

 

Čl. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán 
a účinnosť  dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo k zverejneniu  Zmluvy v súlade so zákonom. 

9.2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy na internetovej stránke Objednávateľa. 

9.3. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov 
k tejto Zmluve,  ak budú riadne  podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

9.4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody 
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.   

9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto Zmluvou, ako aj záväzkové vzťahy 
touto Zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka SR a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 



9.6. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú Zmluvnú 
stranu. 

9.7. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a Zmluva 
zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu 
bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú. 

9.8. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia vyžadujúca písomnú formu sa bude zasielať na 
adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy poštou, osobne, emailom alebo faxom.   

 

V Hrubom Šúre , dňa .............................  V Považskej Bystrici,  dňa  20.09.2022 
 
Za Objednávateľa:  Za Poskytovateľa: 
 
 
 
..................................................................                         ..................................................................... 
Ing. Adrián Takács -  starosta obce                                       Mgr. Peter Potecký, konateľ 


