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Zmluva o dielo  
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

I. 

Zmluvné strany 
  

1.1 Objednávateľ:    Obec Zborov    
 Právna forma:  obec     

 Sídlo:     Lesná 10, 086 33 Zborov     

 Štatutárny zástupca:     Ján Lukáč – starosta obce     

 Kontaktná osoba:     Ján Lukáč     
 Kontakt:     Lesná 10, 086 33 Zborov     

 IČO:     00322741     

 DIČ:     2020624804     
 Bankové spojenie:     VÚB a. s.      

 Číslo účtu/IBAN:     SK46 0200 0000 0000 0072 6522    

 
 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2 Poskytovateľ:    MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 

  Sídlo:      Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš 
  Kancelária:    Mukačevská 30, 080 01 Prešov  

  Právna forma:       spoločnosť s ručením obmedzeným  

        Štatutárny zástupca:    Ing. Dana Jenčová, MBA, konateľka 
  Kontakt:     sekretariat@mediinvest.sk, 0948 174 346 

  IČO:            45 483 078 

  DIČ:     2023019911 

  IČ DPH:     SK2023019911 
  Bankové spojenie:       VÚB, a.s. 

  Číslo účtu:    SK94 0200 0000 0027 3358 1251 

 
(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

II. 

Úvodné ustanovenia 
 

2.1 Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa práva platného na území Slovenskej 

republiky, ktorá disponuje skúsenosťami a odbornou spôsobilosťou v oblasti poradenstva v rámci 
Európskych štrukturálnych investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. 

2.2 Vzhľadom na uvedené skutočnosti a vzhľadom na záujem objednávateľa sa zmluvné strany dohodli na 

spolupráci, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej v zmluve uvedených. 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu poskytne objednávateľovi služby podľa článku III. 

bodu 3.1 tejto zmluvy. 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnuté služby prevziať a za ich poskytnutie zaplatiť poskytovateľovi 
dojednanú cenu podľa článku V. tejto zmluvy. 

III. 

Predmet zmluvy, termíny a miesto plnenia predmetu zmluvy 
 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie Ekonomickej a finančnej analýzy (EFA) počas prípravnej 

aktivity pre projekt: ,,Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom - ochrana a rozvoj spoločného 
kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“ v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí v 
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rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020, Prioritná os 1 

„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ (ďalej len „predmet 

zmluvy“). 

3.2     Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku III. tejto zmluvy sú dojednané nasledovne: 

Začiatok prác:   nasledujúci deň po podpise zmluvy 

Ukončenie prác:  06.11.2017  

3.3 Poskytovateľ je oprávnený poveriť poskytnutím služieb aj inú osobu, pričom zodpovedá za poskytnuté 

služby tak, akoby ich poskytoval sám.  

3.4 Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo a kancelária poskytovateľa a kancelária objednávateľa. 

3.5   Poskytovateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v dvoch exemplároch a jedenkrát v elektronickej 
forme na CD nosiči. 

IV. 

Súčinnosť zo strany objednávateľa 
 

4.1 Podmienkou pre riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy zo strany poskytovateľa je poskytnutie 
súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva 

alebo ako to požaduje poskytovateľ vo výzve urobenej v ústnej, písomnej alebo v elektronickej forme. 

Poskytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa v zmysle tejto zmluvy sa rozumie najmä včasné 

odovzdanie vyžiadaných podkladov. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ v primeranej lehote vyzve objednávateľa na predloženie 

podkladov potrebných pre splnenie predmetu zmluvy a oznámi mu presný zoznam týchto podkladov 

a lehotu, v ktorej ich má poskytovateľovi predložiť.  

4.3 Objednávateľ odovzdá a poskytne v poskytovateľom požadovanej lehote, obsahu a kvalite 

poskytovateľovi všetky informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné k splneniu jeho povinností, ktoré  

vyplývajú z tejto zmluvy. Objednávateľ zodpovedá za to, že doručené vyššie uvedené informácie 
a dokumenty budú správne, pravdivé a úplné.  

V. 

Cena za poskytovanie služieb 

5.1 Zmluvná cena je vymedzená na základe dohody zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

P. č.  
Špecifikácia predmetu zmluvy 

Cena v EUR bez 

DPH  
DPH* 

Cena v EUR s 

DPH*  

5.1.a Vypracovanie Ekonomickej 

a finančnej analýzy 
2 600,- 520,- 3 120,- 

     *Poskytovateľ je platcom DPH. 

VI. 

Platobné podmienky 
 

6.1 Cena za poskytnuté služby bude fakturovaná v nasledujúci deň po dni odovzdania predmetu zmluvy. 

Podkladom pre fakturáciu bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.  

6.2 Poskytovateľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti daňového 

dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať náležitosti požadované 
v bode 6.2. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 

doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
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6.4 V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa 

za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa považuje 

odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa. 

6.5 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je poskytovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi 

úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky, a to za každý deň omeškania. 

6.6 Ak je poskytovateľ v omeškaní s poskytovaním služieb podľa článku III. tejto zmluvy, je objednávateľ 
oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z ceny časti poskytovaných služieb, s plnením 

ktorých je v omeškaní. 

VII. 

Zodpovednosť poskytovateľa 

 

7.1 Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku toho, že postupoval 
podľa odporučenia obsiahnutého v akomkoľvek písomnom dokumente vypracovanom pre 

objednávateľa poskytovateľom. Dané neplatí, ak poskytovateľ objednávateľa na riziko vzniku škody 

spojené s odporúčaným upozornil, alebo ak bol tento dokument označený ako pracovná verzia alebo 

niesol iné podobné označenie. 

7.2 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi v súvislosti s poskytnutými službami 

vznikla, pokiaľ nie je priamym dôsledkom služieb poskytnutých poskytovateľom v rozpore s touto 

zmluvou. 

7.3 Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu maximálne do výšky odmeny za poskytnutie 

služieb. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá je priamo či nepriamo spôsobená poskytnutím 

nesprávnych, nepravdivých, oneskorených alebo neúplných informácií zo strany objednávateľa. 

7.4 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú tretej strane v dôsledku využitia informácií, ktoré 

poskytol objednávateľovi. 

VIII. 

Ostatné dojednania 
 

8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách, ako aj 
o údajoch, ktoré si navzájom poskytli pri rokovaní o uzavretí tejto zmluvy, ako aj pri jej realizácii 

a zaväzujú sa, že tieto skutočnosti, informácie a údaje nezverejnia ani nesprístupnia tretím osobám bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a ani ich nepoužijú pre iné účely, ako 
pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

8.2 Poskytovateľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a na 

základe pokynov objednávateľ. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické 

normy a podmienky tejto zmluvy. Poskytovateľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán. 

8.3 Od pokynov objednávateľa sa môže poskytovateľ odchýliť v tom prípade ak je to naliehavo 

nevyhnutné v záujme objednávateľa a poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 

8.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia povinností, ak 

poskytovateľ poruší povinnosti uložené v tejto zmluve. 

8.5 Poskytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia povinností, ak 
objednávateľ poruší povinnosti uložené v tejto zmluve. 

8.6 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

8.7 Objednávateľ dáva poskytovateľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 

k  spracovaniu osobných údajov objednávateľa pre vlastné potreby poskytovateľa na účely súvisiace 
s touto zmluvou a k poskytnutiu osobných údajov objednávateľa tretím osobám, ktoré budú 

s poskytovateľom na poskytovaní služieb spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu 

údajov, ktoré poskytovateľ získal na základe tejto zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto 
zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré 

objednávateľ poskytne poskytovateľovi podľa tejto zmluvy. Objednávateľ tiež súhlasí s tým, aby 
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poskytovateľ mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným 

zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič 

informácií. 

IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

9.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

9.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k zmluve. 

9.3 Práva a povinnosti tejto zmluvy o poskytovaní služieb prechádzajú aj na prípadných právnych 

nástupcov oboch zmluvných strán. 

9.4 Obe zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie 
zmluvy druhej zmluvnej strane. 

9.5 Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne, a to v  zmysle § 3 a § 4 

ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov. 
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú 

z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o platnosť, 

výklad, zrušenie zmluvy a právnych úkonov strán, sa budú prejednávať a rozhodovať výlučne 

v rozhodcovskom konaní pred trojčlenným senátom Stáleho rozhodcovského súdneho dvora, so 
sídlom Kutlikova 17, 851 02 Bratislava V, a to za podmienok a podľa ustanovení uvedených v Štatúte 

Stáleho rozhodcovského súdneho dvora a v Rokovacom poriadku Stáleho rozhodcovského súdneho 

dvora. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre strany 
konečné, záväzné a vykonateľné. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oboznámené so zoznamom 

rozhodcov a výškou poplatkov za rozhodcovského konanie Stáleho rozhodcovského súdneho dvora.  

9.6 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých po jej podpise poskytovateľ obdrží dve (2) 
vyhotovenia a objednávateľ dve (2) vyhotovenia. 

9.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom. 

9.8 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 

V Prešove dňa ...................                       V Zborove dňa ....................... 

Za poskytovateľa:             Za objednávateľa:  

 

 

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

Ing. Dana Jenčová, MBA    Ján Lukáč 

konateľ, MEDIINVEST Consulting, s.r.o.  starosta, obec Zborov  
                                 

 


