
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a § 81 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany: 

Záujemca:   Obec Mad
                         so sídlom: 930 14 Mad č. 200
 IČO: 00 800 201
                DIČ: 2021112313

zastúpená:  Mgr. Gabriel László, MBA, starosta
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK57 5600 0000 0039 0683 7006
tel. kontakt: +421 31 551 31 26
e-mail: info@obecmad.sk

(ďalej len „Záujemca“)

a

Poskytovateľ:  TRIUS FINANCE, s.r.o.                              
                     so sídlom: Donnerova 717/5, 841 04 Bratislava
                 IČO: 36 699 993
                          DIČ: 2022272054
                          zastúpená: Ing. Rastislav Kubala, konateľ
                         bankové spojenie: UniCreditbank Bratislava
                      IBAN: SK 14 1111 0000 0066 2917 2018
                      tel. kontakt: +421 918 531 024
                       email: triusfinance@gmail.com

(ďalej len „Poskytovateľ“)

(Záujemca  a Poskytovateľ  ďalej  spoločne  ako  „Zmluvné  strany“  alebo  každá  samostatne  ako
„Zmluvná strana“)

uzatvárajú, v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom
znení a v súlade s ustanovení § 81 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, túto Zmluvu o poskytovaní
poradenských služieb (ďalej len ako „Zmluva“)

1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa spolupracovať so Záujemcom a poskytovať
mu služby externého projektového manažmentu k Projektu ,,Vodozádržné opatrenia v obci Mad“,
kód Žiadosti o NFP v ITMS NFP310020AZD4, v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia (ďalej len „OP KŽP“), prioritná os 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
so  zameraním  na  ochranu  pred  povodňami,  2.1.1  Zníženie  rizika  povodní  a negatívnych
dôsledkov zmeny klímy, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (ďalej tiež ako „projekt“).
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1.2 Predmetom  Zmluvy  je  taktiež  poskytnutie  poradenstva  zo  strany  Poskytovateľa  pre  potreby
Záujemcu v rozsahu: 

 koordinácia projektu a zabezpečenie súladu projektu s jeho cieľmi, časovým harmonogramom 
a podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, 

 príprava, spracovanie a zaslanie žiadostí o platbu v súvislosti so zadávaním projektu,
 príprava, spracovanie a zaslanie  monitorovacích správ v súvislosti so zadávaním projektu,
 predkladanie žiadostí o zmeny v projekte,
 monitorovanie projektu/sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu,
 komunikácia s riadiacim orgánom OP KŽP
 komunikácia s dodávateľmi stavebných prác a služieb a pod., 
 zabezpečenie opatrení spojených s komunikáciou a informovanosťou o projekte, 
 ďalšie aktivity, súvisiace s riadením projektu.  

1.3 Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať poradenstvo a všetky s tým súvisiace
činnosti podľa tejto Zmluvy, že má dostatok skúseností s takouto činnosťou, čím je plne spôsobilý
uskutočňovať  činnosti  podľa  tejto  Zmluvy  riadne,  odborne,  v súlade  s príslušnými  právnymi
predpismi a pokynmi Záujemcu. 

 
2 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

2.1  Záujemca  sa  zaväzuje  zaplatiť  Poskytovateľovi  dohodnutú  odplatu  za  poskytované  služby
v požadovanom rozsahu v zmysle článku 3 a prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

2.2 Záujemca  sa  zaväzuje  poskytnúť  Poskytovateľovi  všetku  potrebnú  súčinnosť,  ale  najmä  sa
zaväzuje  Poskytovateľovi  v  dohodnutom čase  oznámiť  všetky  informácie  a  predložiť  všetky
dokumenty potrebné pre riadne poskytovanie poradenských služieb, ktorých charakter a  forma
určuje kompetenciu k ich zabezpečeniu výlučne Záujemcom. Záujemca sa zaväzuje informovať
Poskytovateľa  o  všetkých  okolnostiach,  súvisiacich  s  implementovaným  projektom,  ktorých
zatajenie  alebo  zmena  by  mohli  ovplyvniť  hodnotiaci  a  schvaľovací  proces  dokumentov,
tvoriacich predmet Zmluvy.  

2.3 Záujemca sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odplatu podľa článku 2 bod 2.1 v spojení s článku
3 tejto Zmluvy, a to aj v prípade nesplnenia povinností Záujemcom definovaných v článku 2 bod
2.2. 

2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Záujemcovi služby potrebné k naplneniu predmetu Zmluvy
v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. Poskytovateľ sa zaväzuje
dodržiavať  všetky  požadované  termíny  pri  plnení  predmetu  Zmluvy  dané  Záujemcom
a programovými dokumentmi OP KŽP. 

 
2.5 Poskytovateľ  sa  zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,  ktoré  Záujemca

označí ako dôverné, alebo ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.

2.6 Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní poradenských služieb podľa tejto Zmluvy postupovať
s odbornou  starostlivosťou,  konať  čestne  a  svedomito,  dôsledne  využívať  všetky  právne
prostriedky a v záujme  Záujemcu uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za
prospešné na účel riadneho plnenia povinností podľa tejto Zmluvy. Pritom je tiež povinný dbať



na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných poradenských služieb a ich poskytovanie v súlade so
zákonmi Slovenskej republiky a legislatívou Európskej únie.

3 ODPLATA, PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Úhrada odplaty za služby poskytnuté Poskytovateľom budú realizované za každý mesiac plnenia
predmetu Zmluvy na základe predloženého súpisu vykonaných prác, pričom maximálny rozsah
poskytnutých služieb je stanovený vo výške 160,00 hodín projektového riadenia.

3.2 Odplata  za  poskytnutie  predmetu  Zmluvy  Poskytovateľom  podľa  prílohy  č.  1  je  stanovená
dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších
predpisov a  vyhláškou Ministerstva financií  Slovenskej  republiky č.  87/1996 Z.  z.,  ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, ako cena maximálna s možnosťou jej úpravy iba v prípade administratívnych zmien
štátu,  a  to  len  so  súhlasom  Záujemcu  v prípade,  ak  dôjde  ku  zmene  súčasných  daňových
podmienok a predpisov alebo k zavedeniu nových daní alebo poplatkov týkajúcich sa predmetu
Zmluvy.

3.3 Odplata za poskytnuté služby, počas platnosti  a účinnosti Zmluvy nesmie prekročiť  finančný
limit  vo výške 1 920,00 EUR ktorý bol Záujemcom deklarovaný v rámci jeho rozpočtu, ako
žiadateľa o NFP. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi dojednanú odplatu vo výške
12,00 EUR / 1 hodina (slovom: dvanásť eur), podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany nie
sú platcami DPH. 

         
3.4.  Ak  Záujemca  zistí  nesprávnosť  alebo  neúplnosť  faktúry,  Záujemca  je  oprávnený  vyzvať

Poskytovateľa, aby nedostatky odstránil alebo doplnil, a na tento účel je povinný poskytnúť mu
potrebnú  súčinnosť.  Poskytovateľ  je  povinný  opätovne  doručiť  faktúru  s  prílohami  bez
zbytočného  odkladu,  najneskôr  do  10  dní  od  doručenia  žiadosti  o opravu  a/alebo  doplnenie
faktúry.  Po  opätovnom doručení  opravenej/doplnenej  faktúry  a  jej  všetkých  príloh  sa  počíta
lehota splatnosti  odznova.  Faktúru a jej  prílohy je možné vrátiť opakovane iba v prípade,  ak
Poskytovateľ  napriek  tomu,  že  bol  vyzvaný,  chybu  neopravil,  alebo  sa  chyba  vyskytla  v
doplnených/zmenených  údajoch;  v  takom  prípade  má  Záujemca  právo  opakovane  žiadať  o
prepracovanie faktúry a jej príloh a lehota po ich doručení plynie odznova.

3.5 Faktúra  vystavená  Poskytovateľom  musí  spĺňať  náležitosti  daňového  dokladu  a obsahovať
minimálne: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ Poskytovateľa, meno, sídlo, IČO, DIČ Záujemcu,
číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a
číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov podpornej služby, výšku ceny bez dane,
sadzbu  dane,  fakturovanú  sumu  celkom  vrátane  DPH,  názov  projektu,  ITMS  kódy,  podpis
oprávnenej osoby.

3.6 Odplata podľa bodu 3.1 až 3.3 tohto článku je splatná do 14 dní odo dňa doručenia každej riadne
vystavenej faktúry Poskytovateľom Záujemcovi, prostredníctvom banky na účet „Poskytovateľa“
uvedeného  v záhlaví  tejto  Zmluvy,  alebo  na  iný  účet,  ktorý  Poskytovateľ  na  tento  účel
Záujemcovi  vopred  písomne  oznámi.  Poskytovateľ  doručí  jednotlivé  faktúry  v  šiestich
rovnopisoch.

4 MIESTO A ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY



4.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy je adresa sídla Záujemcu a/alebo Poskytovateľa.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na termíne plnenia predmetu Zmluvy podľa článku 6 bod 6.1 tejto
Zmluvy počas  celej  doby realizácie  projektu.  Poskytovateľ  bude vykonávať činnosti  uvedené
v článku 1 tejto Zmluvy odo dňa podpisu a účinnosti  tejto Zmluvy až do uplynutia účinnosti
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi Záujemcom a riadiacim
orgánom OP KŽP (ďalej len „zmluva o NFP“). 

5 SANKCIE

5.1 Záujemca je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z odplaty dohodnutej v článku
3 tejto  Zmluvy pre konkrétnu realizovanú činnosť v rámci externého manažmentu, a to za každý
deň omeškania realizácie objednávky spôsobeného Poskytovateľom, najviac však do výšky 15%
z celkovej odplaty bez DPH.

5.2 Poskytovateľ je oprávnený uplatniť si voči Záujemcovi úrok z omeškania podľa ustanovenia § 369
ods. 1 Obchodného zákonníka v prípade omeškania Záujemcu s úhradou odplaty za poskytovanie
poradenských služieb podľa tejto Zmluvy.

5.3 Ak po podpise tejto Zmluvy Záujemca z akéhokoľvek dôvodu nezapríčineného Poskytovateľom
odstúpi  od plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo znemožní plnenie záväzkov
vyplývajúcich  z  tejto  Zmluvy  Poskytovateľovi  ešte  pred  podpísaním  zmluvy  o  poskytnutí
nenávratného finančného príspevku  medzi Záujemcom a riadiacim orgánom OP KŽP, Záujemca
uhradí Poskytovateľovi zmluvnú sankciu vo výške 1 000,00  EUR bez DPH.

5.4  Ak po podpise tejto Zmluvy Poskytovateľ z akéhokoľvek dôvodu nezapríčineného Záujemcom
odstúpi  od plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo znemožní plnenie záväzkov
vyplývajúcich  z  tejto  Zmluvy  Záujemcovi  ešte  pred  podpísaním  zmluvy  o  poskytnutí
nenávratného  finančného  príspevku  medzi  Záujemcom  a riadiacim  orgánom  OP  KŽP,
Poskytovateľ uhradí Záujemcovi pokutu vo výške 1 000,00 EUR bez DPH.

6 DOBA PLATNOSTI A ZÁNIK ZMLUVY

6.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do doby ukončenia realizácie projektu. Zmluvné
strany berú na vedomie, že sú povinní plniť predmet Zmluvy obojstranne do úplného ukončenia
realizácie projektu, ktoré im z tejto Zmluvy vyplývajú. Ukončením realizácie projektu a úplným
splnením zmluvných povinností na strane Poskytovateľa sa rozumie odoslanie alebo odovzdanie
záverečnej žiadosti o platbu a záverečnej monitorovacej správy, vrátane všetkých požadovaných
príloh Riadiacemu orgánu operačného programu Kvalita životného prostredia. Poskytovateľ je
povinný  požadované  žiadosti  a monitorovacie  správy  vyplniť  riadne  a včas  odovzdať  alebo
odoslať. 

      V prípade vyžiadania dodatočných informácií alebo podkladov zo strany riadiaceho orgánu OP
KŽP od Záujemcu v súlade s pravidlami definovanými v programových dokumentoch OP KŽP,
budú zmluvné povinnosti  na strane Poskytovateľa splnené dňom odoslania,  alebo odovzdania
vyžiadaných  dodatočných  informácií,  či  podkladov.  Na   strane  Záujemcu  dôjde  k  úplnému
splneniu zmluvných povinností  v prípade  úhrady dohodnutej  odplaty  Poskytovateľovi  v  plnej
výške.



6.2 Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou zaniká uplynutím doby dohodnutej Zmluvnými stranami
alebo písomnou dohodou Zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od Zmluvy alebo
vyčerpaním finančného limitu uvedeného v článku 3, bod 3.3, najneskôr však dňom uvedeným
v bode 6.1 tohto článku.

6.3 Záujemca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na neschválenie
predmetnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

6.4 Záujemca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany
Poskytovateľa. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje skutočnosť, ak Poskytovateľ:

a) poskytuje poradenské služby v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto Zmluve a ktoré
Poskytovateľ neodstránil napriek písomnému upozorneniu Záujemcu v primeranej dodatočnej
lehote poskytnutej Poskytovateľovi Záujemcom na tento účel,

b) v rozpore s touto Zmluvou prestal poskytovať poradenské služby alebo inak prejavil úmysel
nepokračovať v plnení zmluvy,

c) bez predchádzajúceho súhlasu Záujemcu previedol všetky alebo niektoré práva alebo záväzky
vyplývajúce zo Zmluvy na tretie osoby. 

6.5 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných
podmienok  zo  strany  Záujemcu.  Za  podstatné  porušenie  zmluvných  podmienok  sa  považuje
skutočnosť, ak Záujemca: 

a) neposkytuje Poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne poskytnutie poradenských služieb
zo strany Poskytovateľa, 

b) úmyselne  zatají  Poskytovateľovi  relevantné  informácie  týkajúce  sa  prípravy  žiadosti  o
nenávratný  finančný príspevok, ktoré by mohli mať vplyv na uzavretie tejto Zmluvy alebo na
postup Poskytovateľa pri plnení tejto Zmluvy, 

c) nezaplatí Poskytovateľovi riadne a včas dohodnutú odplatu alebo,
d) núti Poskytovateľa k činnosti, ktorú možno kvalifikovať ako protizákonnú.

6.6 Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia a
jeho účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.

7 OSOBITNÉ DOJEDNANIA VYPLÝVAJÚCE Z POVAHY ZDROJA FINANCOVANIA
Z FONDOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

7.1 Poskytovateľ  je  povinný  strpieť  výkon  kontroly/auditu  súvisiaceho  s dodávkou  služieb  a
poskytnúť  súčinnosť  pri  výkone  kontroly/auditu  orgánu/ov  oprávnenému/ných  vykonávať
kontrolu,  a to  kedykoľvek  počas  platnosti  a  účinnosti  príslušnej  Zmluvy  o  poskytnutí
nenávratného  finančného  príspevku  uzavretej  Záujemcom  ako  prijímateľom  nenávratného
finančného príspevku za účelom financovania predmetných služieb, a to zo strany oprávnených
osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a
o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov a  zákona  č.  502/2001  Z.  z.  o  finančnej  kontrole  a
vnútornom audite  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov a
príslušnej  Zmluvy  o  nenávratnom  finančnom  príspevku  a  jej  príloh,  vrátane  Všeobecných
zmluvných  podmienok  pre  také  zmluvy  a  poskytnúť  týmto  orgánom  riadne  a  včas  všetku



potrebnú súčinnosť. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly
neprináleží Poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.

7.2 Poskytovateľ je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia predmetu Zmluvy
na základe požiadavky Záujemcu alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb,
dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných
podkladov  pre  výkon kontroly  podľa  tohto  bodu  Zmluvy.  Za  účelom preventívneho  riešenia
problémov spojených s  preukazovaním realizácie predmetu Zmluvy je oprávnený požadovať
tieto podklady aj Záujemca.

7.3 Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti  a nedodanie požadovaných podkladov zo strany
Poskytovateľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto Zmluvy.

7.4 V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania
požadovaných podkladov zo strany Poskytovateľa, je povinný Poskytovateľ túto škodu nahradiť v
plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných
predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

8 SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Záujemcu. Ak sa
táto Zmluva do troch mesiacov po jej  uzavretí  nezverejní,  platí,  že k uzavretiu tejto Zmluvy
nedošlo.  Poskytovateľ  služieb súhlasí  so zverejnením tejto Zmluvy a relevantných informácii
nakoľko Záujemca je v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii povinný zverejňovať
informácie,  ktorých  predmet  je  financovaný  z  verejných  financií.  Tento  súhlas  udeľuje
Poskytovateľ bez akýchkoľvek výhrad a časových obmedzení.

8.2 Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch Zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

8.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia príslušnými
ustanoveniami  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  v  znení  neskorších  predpisov  a
ustanoveniami  ostatných  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  platných  na  území  SR  a
ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručiť / bude doručovať v zmysle
tejto  Zmluvy,  ako  aj  po  jej  skončení  jedna  Zmluvná  strana  druhej  Zmluvnej  strane,  budú
doručované na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. 

8.5 Písomnosti budú doručované osobne alebo prostredníctvom pošty doporučene, pričom písomnosť
sa bude považovať za doručenú dňom jej prevzatia adresátom – Zmluvnou stranou, dňom, kedy
Zmluvná strana odmietne osobne doručovanú alebo poštou doručovanú zásielku prevziať, alebo
dňom,  kedy  pošta  vráti  doručovanú  zásielku  odosielajúcej  Zmluvnej  strane  ako  neprevzatú
v odbernej  (úložnej)  lehote  alebo  s oznámením  adresát  neznámy,  prípadne  ako  zásielku
nedoručenú. 

8.6 Zmenu adresy na doručovanie je ktorákoľvek Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej
strane bez zbytočného odkladu.



8.7 Táto  Zmluva je  vyhotovená  v  šiestich  rovnopisoch,  z  ktorých Poskytovateľ  po  jej  podpísaní
obdrží jedno vyhotovenie a Záujemca päť vyhotovení.

8.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

     

Za Záujemcu: Za Poskytovateľa: 

.................................................... ..........................................................
Obec Mad TRIUS FINANCE, s.r.o.                              
Mgr. Gabriel László, MBA Ing. Rastislav Kubala
starosta konateľ



Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb

Názov projektu ,,Vodozádržné opatrenia v obci Mad“
Lehota trvania projektu: 11 kalendárnych mesiacov
Predpokladaný počet hodín: maximálne 160,00 

Por.
č.

Predmet
zmluvy

A B C D E
Celkový počet

hodín za
požadované

obdobie trvania
zákazky 11 M

Cena v Eur 
bez DPH/hodina

služby PR

Celková cena v Eur
bez DPH/za

celkové obdobie
trvania zákazky

A x B = C

Výška DPH 
( sadzba
20% )
v Eur

Celková cena
v Eur s DPH/za
celkové obdobie
trvania zákazky

1.
Externý

manažment
160,00 12,00 1 920,00 0,00 1 920,00

Poskytovateľ nie je platcom DPH


