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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY-
ZABEZPEČENIE FINANČNÉHO MANAŽÉRA 

(uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 a nasledujúcich 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) 

Článok I 
ZMLUVNÉ STRANY 

Poskytovatel': 
obchodné meno: 
sídlo: 
v zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT: 
Obchodný register: 

Euro Dotácie, a. s. 
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina 
Ing. Peter Sládek, predseda predstavenstva 
36 438 766 
2022122520 IČ DPH: SK2022122520 
0424075540/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s. 
SK6609000000000424075540 
SLSPSKBX 
Okresný súd Žilina, odd. Sa, vložka 10634/L 

ďalej len „poskytovatel' 

Objednávateľ: 
názov organizácie: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
sídlo: Študentská 2, 91150 Trenčín 
v zastúpení: Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 
IČO: 31118 259 
DIČ: 2021376368 
IČ DPH: neplatca DPH 

TnUAD zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z. z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení 
zákona NR SR č. 209/2002 Z. z. z 5. apríla 2002. 

ďalej len „objednávateľ 

Článok II 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa služby 
manažéra publicity (ďalej len „manažér publicity") k projektu s názvom: „Trenčianska 
univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie" 
ITMS: 26110230099, ktorý bol predložený v rámci výzvy: Operačný program Vzdelávanie, 
prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.2 Vysoké školy a 
výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. 

2. Predmet zmluvy predstavuje služby manažéra publicity - ten bude vykonávať činnosti 
spojené s publicitou projektu a zabezpečením správnej realizácie publicity projektu. 
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3. Manažér publicity bude vykonávať činnosti spojené s publicitou, propagáciou a medializáciou 
projektu. Minimálny rozsah činností: 

> činnosti súvisiace s publicitou projektu 
> činnosti súvisiace s propagáciou projektu 
> činnosti súvisiace s medializáciou projektu ako aj informovanie verejnosti o projekte 

v rôznych médiách 
> činnosti podľa Manuálu pre informovanie a publicitu 

4. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre uskutočnenie potrebného prieskumu stavu 
publicity projektu, dodať podkladové materiály potrebné pre manažéra pre publicitu, 
informácie na vyhotovenie podkladových materiálov a ostatnej dokumentácie podľa 
požiadavky poskytovateľa. 

Článok III 
CENA ZA PREDMET ZMLUVY 

1. Zmluvné strany dohodli cenu služieb manažéra definovanú podľa článku II., odsek 2 a ods. 3 
nasledovne: dohodnuté boli služby v celkovom rozsahu 600 osobohodľn pri cene za jednu 
osobohodinu vo výške 9,90 EUR bez DPH, čo celkovo predstavuje cenu za Manažéra publicity 
maximálne vo výške 5 940,00 EUR bez DPH (slovom: Päťtisícdeväťstvoštyridsať EUR). 

2. Ceny uvedené v zmluve sú bez DPH. Poskytovatel' je platcom DPH. DPH bude stanovená 
v zmysle platných právnych predpisov. 

Článok IV 
TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Obdobie zabezpečenia služieb manažérom je nasledovné: odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy do dňa predloženia Oznámenia o ukončení konkrétneho projektu, uvedeného 
v čl.II. ods. 1 tejto zmluvy. 

2. Poskytovatel' má právo fakturovat' alikvotnú čiastku finančných prostriedkov za služby 
priebežne a preukázateľne vykonané počas realizácie projektu. Na faktúre je poskytovatel' 
povinný uviesť rozsah osobohodľn poskytnutých služieb za príslušné obdobie a hodinovú 
sadzbu podľa článku III. ods.l. tejto zmluvy. Faktúra(y) podľa tejto zmluvy vystavená(é) 
poskytovatelem musí(ia) obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č . 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, (ďalej len zákon o DPH), ako aj 
nasledovné náležitosti: 

a. Názov a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne poskytovateľa 
a jeho identifikačné číslo pre daň, IČO, IČ DPH 

b. Meno a adresu sídla objednávateľa, jeho identifikačné údaje, IČO, IČ DPH 
c. Číslo zmluvy vrátane dodatkov 
d. číslo faktúry, 
e. dátum vyhotovenia faktúry 
f. dátum odoslania faktúry 
g. termín splatnosti faktúry 
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h. rozsah a druh poskytnutej služby - súpis poskytnutých služieb, odsúhlasených 
objednávateľom, v prílohe faktúry, 

i. dátum zdaniteľného plnenia, 
j. označenie peňažného ústavu a číslo účtu predávajúceho, 
k. základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté 

v jednotkovej cene, 
I. sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 
m. výšku dane spolu v EUR, 
n. meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry 
o. názov projektu ŠF a ITMS kód projektu 

3. Alikvotná časť dohodnutej odmeny podľa článku III, ods. 1 je splatná na základe 
poskytovatelem vystavenej faktúry v lehote splatnosti do 60 dní od doručenia faktúry 
Objednávateľovi za podmienky, že finančné prostriedky zo zmluvy o poskytnutí NFP budú 
pripísané na účet objednávateľa . 

4. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju do 5 pracovných dní po doručení faktúry objednávateľovi na opravu 
a prepracovanie. Poskytovatel' je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru 
nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia 
nesprávnej alebo neúplnej faktúry nieje objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Nová lehota 
splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi podľa ods. 3 tohto článku zmluvy. 

5. Poskytovatel' bude faktúry vystavovať mesačne, najneskôr do 15 dní po uplynutí príslušného 
kalendárneho mesiaca, v ktorom boli služby poskytnuté. Súčasťou faktúry bude zoznam 
skutočne odpracovaných a vykázaných osobohodľn počas daného mesiaca v rámci 
predmetného projektu (pracovné výkazy a kumulatívne pracovné výkazy). V prípade 
ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy pred uplynutím času uvedeného v 51. IV ods. 1 
tejto zmluvy, má poskytovatel' nárok na zaplatenie pomernej časti odmeny za obdobie, počas 
ktorého vykonával pre objednávateľa služby na základe tejto zmluvy. 

6. V prípade omeškania so zaplatením odmeny za služby podľa článku III sa objednávateľ 
zaväzuje zaplatiť poskytovatelovi úrok z omeškania v percentuálnej výške ustanovenej v §1 
Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z. z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa 
nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry až do zaplatenia, pri splnení podmienky uvedenej 
v ods.3 tohto článku. 

7. Pre prípad omeškania poskytovateľa splnením služieb podľa termínov v článku V tejto 
zmluvy sa poskytovatel' zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v percentuálnej 
výške ustanovenej v §1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z. za každý deň omeškania z ceny 
za predmet zmluvy stanovenej v čl. III ods. 1. 

Článok V 
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA A POSKYTOVATEĽA 

1. Objednávateľ sa zaväzuje dodať podkladové materiály a informácie potrebné pre finančného 
manažéra a jednoznačne preukázateľným spôsobom (faxom, doporučenou alebo 
elektronickou poštou, osobne proti podpisu) ich riadne a včas odovzdať poskytovatelovi. 
Nesplnenie niektorej z povinností uvedených v tomto bode sa považuje za podstatné 
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porušenie povinností objednávateľa. Poskytovatel' nezodpovedá za obsah a vierohodnosť 
dodaných podkladových materiálov, účtovných dokladov a iných vecí, ktoré mu boli dodané 
objednávateľom ako veci potrebné k poskytnutiu služby. 

2. Nesplnenie alebo odmietnutie povinnosti spracovať a dodať podkladové materiály 
a informácie môže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa. 
Odstúpenie je účinné po uplynutí 7-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy 
objednávateľovi, ktorou poskytovatel'vyzval objednávateľa k plneniu povinností vyplývajúcich 
zo zmluvy v prípade, ak objednávateľ ani v uvedenej dodatočnej 7-dňovej lehote nesplní 
povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. 

3. Omeškanie poskytovateľa s plnením služieb podľa dohodnutých termínov sa považuje za 
porušenie povinností poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a objednávateľ má právo 
odstúpiť od tejto zmluvy po uplynutí 7-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy 
poskytovatelovi, ktorou poskytovateľa vyzval na plnenie podľa tejto zmluvy v prípade, ak 
poskytovatel' ani v uvedenej dodatočnej 7-dňovej lehote nebude plniť služby podľa tejto 
zmluvy. 

4. Poskytovatel'sa zaväzuje, že služby budú poskytované riadne a včas kvalifikovanými osobami 
a s náležitou odbornou starostlivosťou. 

5. Výstupy služieb manažéra publicity budú vypracované a objednávateľovi odovzdané 
vtlačenej podobe v slovenskom jazyku, v potrebnom počte vyhotovení pre RO/SORO 
a v jednom vyhotovení pre objednávateľa, najneskôr 5 pracovných dní pred termínom 
stanoveným RO/SORO. Poskytovatel'sa zaväzuje realizovať činnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 
pre objednávateľa i v ITMS podľa pravidiel zverejnených RO/SORO pre ITMS. 

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením 
tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné a ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. 

7. Poskytovatel' je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku k projektu s názvom: „Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie" ITMS: 26110230099, a 
to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovatel' nenávratného finančného príspevku 
a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi 
poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Článok VI 
ZMENY ZMLUVY 

1. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného 
a oboma zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto zmluve. Ústne dohovory sú 
neplatné. 
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Článok VII 
ZÁNIK ZMLUVY 

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi: 
a) skončením doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená a úhradou ceny za predmet zmluvy 

vrátane príslušnej DPH, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) odstúpením od zmluvy v písomnej forme ktoroukoľvek zo zmluvných strán, v prípade 

ustanovenom v článku V bod 2 a 3 

Článok VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených 
v záhlaví tejto zmluvy tieto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného 
odkladu. 

2. Veci a právne vzťahy konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade 
potreby riešiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich 
predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník, Autorský zákon 
a pod.). 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti 
z tejto zmluvy a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia 
a poskytovatel'dostane dve vyhotovenia. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods.l 
zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu v zmysle § 5a zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením 
zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na 
Úrade vlády SR. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú 
si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená. Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 
neplatnosť tejto zmluvy a zmariť tak jej účel. 
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v Trenčíne, dňa J.£±í$ v Žiline, dňa .. JJikM. 

Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Peter Sládek 
rektor predseda predstavenstva 

za objednávateľa za poskytováteľa i • 


