
Zmluva o poskytovaní služieb 
odborníka 

l éíslo zmluvy: 43/2011 

I. Objednávate!' 

Sídlo: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený: 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Námestie slobody l, 813 70 Bratislava 
oo 151 513 
Štátna pokladnica, Bratislava 
7000060195/8180 
Ing. Viktor Nižňanský, PhD., vedúci Úradu vlády Slovenskej 
republiky 

ďa le· len "Ob"ednávateln' 

II. Poskytovatel' 
služb 

Sídlo: 
IČO: 
Zapísaný: 

a 

A - OMEGA, s.r.o. 

Agátová 5525/9, 901 Ol Malacky 
35 937 599 
v obchodnom registri Okresného súdu Brat islava I, odd . : Sro, 
v l. č.: 36212/B 

Bankové spoj enie: OTP Banka Slovensko 
Čís lo účtu : 8559562/5200 
Zastúpený: PhDr. Katarína Ikrényiová, konatel'ka spo ločnosti 
na druhej strane (ďalej len "Poskytovatel' služby" a spolu s Objednávatel'om ďa l ej 
len "Zmluvné stran " 

sa dohodli v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka 
v platnom znení na uzatvorení tejto Zmluvy o poskytovaní služieb odborníka 
(ďalej len "Zmluva") za nižšie uvedených podmienok: 

Článok I. 
Preambula 

Táto Zmluva sa uzatvára v sú lade s výsledkami verejného obstarávania 
rea lizovaného Objednávatel'om v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení za účelom 
výberu odborníka pre zhodnotenie efektívnosti a objektívnosti postupov 
odborného hodnotenia Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
v kvalite projektového zámeru v prvom kole hodnotenia a formulácia odporúčaní 
pre budúce odborné hod notenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej 
len "Žiadosti o NFP") v kvalite projektového zámeru v prvom kole hodnotenia ako 
aj odporúčania pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP v kvalite konečného návrhu 
projektu v druhom kole hodnotenia v rámci Programu švajčiarsko-s l ovenskej 
spolupráce na základe vzorky projektových zámerov a odborných hodnotení 
pripravených hodnotite l'mi v rámci otvorenej Výzvy na predkladanie Žiadostí 
o nenávratný fi nančný príspevok v rámci oblasti zamerania Iniciatívy regionálneho 
rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch zverejnenej dňa 12. apríla 
2010 pod kódom 2010-03 (ďalej aj len "Výzva 2010-03"). 



Článok II. 
Predmet Zmluvy 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných vzťahov medzi Objednávatel'om a 
Poskytovatel'om služby, týkajúcich sa odplatného poskytovania služieb odborníka 
ere zhodnotenie efektívnosti a objektívnosti postupov odborného hodnotenia 
Ziadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v kvalite projektového 
zámeru v prvom kole hodnotenia a formulácia odporúčaní pre budúce odborné 
hodnotenie žiadostí o NFP v kvalite projektového zámeru v prvom kole hodnotenia 
ako aj odporúčania pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP v kvalite konečného 
návrhu projektu v druhom kole hodnotenia v rámci Programu švajčiarsko
slovenskej spolupráce na základe vzorky projektových zámerov a odborných 
hodnotení pripravených hodnotitel'mi v rámci Výzvy 2010-03. 

2.2 Poskytovatel' služby bude na základe požiadaviek a podl'a pokynov Objednávatel'a 
poskytovať služby odborníka a vykonávať činnosti uvedené v tejto Zmluve. 

Článok III. 
Vymedzenie obsahového rámca 

pre plnenie práv a povinností Poskytovatel'a služby 

3.1 Poskytovatel' služby je povinný pri poskytovaní služieb odborníka podl'a tejto 
Zmluvy dodržiavať najmä právny poriadok Slovenskej republiky , Európskych 
spoločenstiev a Európskej únie, ako aj zásady etiky a transparentnosti, rovnako 
ako dodržiavať pravidlo zákazu konfliktu záujmov. 

3.2 Poskytovatel' služby je povinný pri svojej činnosti vychádzať predovšetkým 
z nasledovných dokumentov: 

a) Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou fede rálnou 
radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie 
hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie uzavretej 
dňa 20. decembra 2007 v znení výmeny nót zo dňa 24. augusta 2009 a 14. 
septembra 2009 (ďalej len "Rámcová dohoda"); 

b) Pravidiel a postupov implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce 
schválených uznesením vlády Slovenskej republiky č. 219/2008 dňa 9. apríla 2008 
v znení Dodatku č. l zo dňa S. októbra 2009 a Výnimky č. 1 zo dňa 11. októbra 
2010; 

c) Výzvy 2010-03 a jej príloh; 

d) Príručky pre hodnotitel'a Výberovej komisie pre hodnotenie Žiadostí o NFP v rámci 
Výzvy 2010-03; 

e) Štatútu Výberovej komisie a Rokovacieho poriadku Výberovej komisie zriadenej 
v rámci Výzvy 2010-03; 

f) Výzvy na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na výber 
jedného odborníka. 

Článok IV. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

4.1 Poskytovatel' služby bude pre Objednávatel'a v súlade s obsahovým rámcom 
špecifikovaným v čl. III. tejto Zmluvy poskytovať služby odborníka, ktoré sú 
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• 

špecifikované v čl. IV. tejto Zmluvy, výlučne odborne kvalifikovanými osobami, 
ktoré splnili požiadavky uvedené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky zákazky 
s nízkou hodnotou na výber j edného odborníka a ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 
tejto Zmluvy. 

4.2 Poskytovatel' služby vykoná hodnotenie vzorky 40% Žiadostí o NFP v kvalite 
projektových zámerov (ďalej len "Projektové zámery") postúpených do odborného 
hodnotenia v rámci prvého kola Výzvy 2010-03 pre oblasť zamerania Iniciatívy 
regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch (t.j. 16 
Projektových zámerov určených Objednávatel'om) v pomernom zastúpení 
cestovný ruch a sociálne služby podl'a platných postupov pre zabezpečen ie 
podkladov pre ďalšie činnosti v intenciách uvedených v čl. III. tejto Zmluvy a 
vyplní Kontrolné listy o odbornom hodnotení Žiadostí o NFP k hodnoteným 
Projektovým zámerom. Všetky vyplnené Kontrolné listy o odbornom hodnotení 
predloží Poskytovatel' služby Objednávatel'ovi, a to najneskôr do 31 (tridsať jeden) 
kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Neúplne vyplnené 
Kontrolné listy o odbornom hodnotení obratom písomne vráti Poskytovatel'ovi 
služby a určí lehotu na odstránenie nedostatkov, ktorá nebude kratšia ako 3 (tri) 
pracovné dni. 

4.3 Po predložení úplne vyplnených všetkých Kontrolných listov o odbornom 
hodnotení Žiadostí o NFP k hodnoteným Projektovým zámerom, Objednávate!' 
predloží Poskytovatel'ovi služby vyplnené Kontrolné listy o odbornom hodnotení 
všetkých Projektových zámerov doručených v rámci Výzvy 2010-03, ktoré boli 
vyplnené odbornými hodnotitel'mi - členmi príslušnej Výberovej komisie v rámci 
Výzvy 2010-03. Poskytovatel' služby tieto porovná s Kontrolnými listami 
o odbornom hodnotení Žiadosti o NFP k hodnoteným Projektovým zámerom 
vyplnených Poskytovatel'om služby, pričom všetky odlišnosti v hodnotení musí 
Poskytovatel' služby náležite písomne zdôvodniť. 

4.4 Poskytovatel' služby na základe porovnania výsledkov hodnotenia uvedených v 
Kontrolných listoch o odbornom hodnotení Žiadosti o NFP k hodnoteným 
Projektovým zámerom vykoná: 

a) posúdenie efektívnosti postupov hodnotenia vrátane potreby duplicitných 
hodnotení v plnom rozsahu; 

b) 

c) 

d) 

posúdenie rozdelenia úloh pri hodnotení medzi Národným kontaktným bodom 
(ďa l ej len "NKB") a Výberovou komisiou; 

posúdenie postupov hodnotenia, kde každý odborný hodnotitel' aj napriek 
širokej šká le odbornosti je povinný hodnotiť v plnom rozsahu celú Žiadosť 
o NFP; 

identifikáciu slabých stránok hodnotiaceho procesu z pohl'adu objektivity 
hodnotenia ako aj času potrebného na jeho realizáciu. 

Poskytovatel' služby odovzdá písomnú správu, ktorá bude obsahovať výsledky 
z činností uvedených v bode 4.3 a 4.4 tejto Zmluvy a predloží ju Objednávatel'ovi , 
a to najneskôr do 40 (štyridsiatich) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy. 

4.5 Na základe činností uvedených v bode 4.2, 4.3 a 4.4 tohto článku Poskytovatel' 
služby naformuluje písomné odporúčania, vo forme správy pre optimalizáciu 
procesu pri dodržaní pravidiel tvorených najmä Rámcovou dohodou a národnou 
legislatívou Slovenskej republiky a predloží ho Objednávatel'ovi , a to najneskôr do 
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4.6 

4.7 

4.8 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

4.9 

4.10 

51 (päťdesiat jeden) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy. 

Všetky činnosti uvedené v čl. 4 tejto Zmluvy musia byť náležite písomne 
zdokumentované a predložené Objednávatel'ovi, pncom musia obsahovať 
vlastnoručný podpis štatutárneho orgánu Poskytovatel'a služby a odborne 
kvalifikovaných osôb. Kompletnosť a zrozumitel'nosť správ alebo dokumentov 
vypracovaných Poskytovatel'om služby je Objednávate!' oprávnený posúdiť podl'a 
vlastného uváženia a v prípade zistenia nedostatkov ich vrátiť Poskytovatel'ovi 
služby a určiť lehotu na odstránenie zistených nedostatkov, ktorá nebude kratšia 
ako 3 (tri) pracovné dni. 

Všetky správy alebo iné dokumenty vypracované Poskytovatel'om služby pre 
Objednávatel'a sa považujú za Dôverné informácie v zmysle § 271 Obchodného 
zákonníka, slúžia pre internú potrebu Objednávatel'a a Poskytovatel' ich nesmie 
poskytnúť tretím stranám. Poskytovatel' služby sa zároveň zaväzuje dodržiavať 
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré majú skutočnú alebo aspoň 
potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a nie sú v príslušných 
spoločenských kruhoch bežne dostupné a s ktorými prišiel do styku na základe 
tejto Zmluvy, ako aj o skutočnostiach, ktoré majú dôverný charakter, spadajú do 
sféry štátneho alebo obchodného tajomstva, bankového tajomstva, autorského 
práva, zasahujú do sféry ochrany osobnosti alebo by mohli iným spôsobom 
poškodiť záujmy alebo dobré meno fyzických alebo právnických osôb 
zúčastnených v procese implementácie švajčiarskeho finančného mechanizmu, 
a to pod hrozbou zodpovedajúcich trestnoprávnych alebo iných postihov v prípade 
porušenia tejto povinnosti. 

Za účelom vykonania činností uvedených v čl. IV. tejto Zmluvy poskytne 
Objednávate!' Poskytovatel'ovi služby proti podpisu: 

kópie vybraných 16 (šestnástich) Projektových zámerov postúpených do 
odborného hodnotenia v rámci prvého kola Výzvy 2010-03; 

kópiu Príručky pre hodnotitel'a Výberovej komisie pre hodnotenie Žiadostí 
o NFP v rámci Výzvy 2010-03; 

kópie Kontrolných listov o odbornom hodnotení všetkých Projektových 
zámerov hodnotených v rámci Výzvy 2010-03 predložených odbornými 
hodnotitel'mi - členmi príslušnej Výberovej komisie v rámci Výzvy 2010-03, 
počas odborného hodnotenia; 

kópie zápisníc zo zasadnutí príslušnej Výberovej komisie v rámci Výzvy 2010-
03; 

kópiu záp isnice z príslušného rokovania Národného monitorovacieho výboru 
pre Švajčiarsky finančný mechanizmus. 

Poskytovatel' služby sa zaväzuje zúčastniť sa na všetkých pracovných stretnutiach 
s Objednávatel'om v priestoroch Objednávatel'a. Objednávate!' sa zaväzuje 
písomne informovať Poskytovatel'a služby, minimálne v lehote 3 (troch ) 
pracovných dní vopred, o mieste a čase konania sa pracovného stretnutia. 

Poskytovatel' služby sa zaväzuje najneskôr do S (piatich) pracovných dní odo dňa 
vykonania činností uvedených v čl. IV. tejto Zmluvy odovzdať Objednávatel'ovi 
všetku dokumentáciu, ktorú mu Objednávate!' poskytol na základe tejto Zmluvy. 
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Článok V. 
Miesto dodania a poskytnutia služby 

5.1 Miesto dodania služby je sídlo Objednávatel'a uvedené v čl. VII. tejto Zmluvy. 

5.2 Miesto poskytovania služby sú priestory Poskytovatel'a služby. 

Článok VI. 
Platobné podmienky 

6.1 Pre vznik právneho nároku Poskytovatel'a služby na odmenu za činnosti uvedené 
v bode 4.2 čl. IV. tejto Zmluvy je rozhodujúce: 

v stanovenej lehote predloženie Objednávatel'ovi riadne a úplne vyp lnených 
Kontrolných listov o odbornom hodnotení všetkých 16 (šestnástich) pred ložených 
Žiadostí o NFP v kvalite Projektových zámerov. 

6.2 Objednávate!' sa zaväzuje uhradiť Poskytovatel'ov i služby odmenu vo výške 9 650 
EUR (slovom: Deväťtisícšesťstopäťdesiat EUR) za vykonan ie odborného 
hodnotenia všetkých 16 (šestnástich) predložených Žiadostí o NFP v kvalite 
Projektových zámerov. 

6.3 Pre vznik právneho nároku Poskytovatel'a služby na odmenu za či nnosti uvedené 
v bode 4.3 a 4.4 čl. IV. tejto Zmluvy je rozhodujúce: 

v stanovenej lehote predloženie písomnej správy Objed návatel'ovi, ktorá bude 
obsahovať výstupy z činností uvedených v bode 4.3 a 4.4 tejto Zmluvy. 

6.4 Objednávate!' sa zaväzuje uhradiť Poskytovatel'ovi služby odmenu vo výške 6 700 
EUR (slovom: Šesťtisícsedemsto EUR) za vykonanie čin nosti uvedených v bode 
4.3 a 4.4 čl. IV. tejto Zmluvy. 

6.5 Pre vznik právneho nároku Poskytovatel'a služby na odmenu za činnosti uvedené 
v bode 4.5 čl. IV. tejto Zmluvy je rozhodujúce : 

v stanovenej lehote predloženie písomnej správy Objednávatel'ovi, ktorá bude 
obsahovať odporúčania pre optimalizáciu procesu pri dodržaní pravid iel tvorených 
najmä Rámcovou dohodou a národnou legislatívou Slovenskej republiky; 
odovzdanie všetkej dokumentácie Objednávatel'ovi , ktorú Objednávate!' poskytol 
Poskytovatel'ovi služby na základe tejto Zmluvy. 

6.6 Objednávate!' sa zaväzuje uhradiť Poskytovatel'ovi služby odmenu vo výške 10 350 
EUR (slovom: Desaťtisíc tristopäťdesiat EUR) za vykonanie činnosti uvedených 
v bode 4.5 čl. IV. tejto Zmluvy. 

6.7 Odmena bude Poskytovatel'ovi služby uhradená na základe faktúr vystavených 
a doručených Objednávatel'ovi. Poskytovatel' služby je povinný vystaviť faktúru len 
po vzniku právneho nároku na odmenu, a to najneskôr do 15 (pätnástich) 
pracovných dní odo dňa vzniku právneho nároku. Lehota splatnosti faktúr j e 30 
(tridsiatich) pracovných dní odo dňa doručenia faktúry Objednávatel'ovi. V prípade 
omeškania vyplatenia odmeny Poskytovatel' služby prehlasuje, že si nebude 
uplatňovať žiaden nárok na úrok z omeškania. 

6.8 Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať obvyklé náležitostí daňového 
dokladu podl'a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Pokial' faktúra 
nebude spÍňať tieto náležitosti, bude Poskytovatel'ovi služby vrátená na 
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dopracovanie. O lehotu počas ktorej mal Poskytovatel' služby faktúru na 
prepracovanie, bude predÍžená splatnosť tejto faktúry. 

6.9 Dohodnuté odmeny uvedené v čl. Vl. tejto Zmluvy sú uvedené bez DPH. Boli 
stanovené na základe podmienok vymedzených vo verejnom obstarávaní a na 
základe ponuky predloženej Poskytovatel'om služby. Zahŕňajú odmenu za všetky 
činnosti, ktoré Poskytovatel' služby vykoná v zmysle tejto Zmluvy, vrátane 
všetkých vzniknutých nákladov s tým súvisiacich. Poskytovatel' služby nemá 
v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy nárok na žiadne iné 
náhrady vyplývajúce z iných právnych predpisov (napr. cestovné, stravné a pod.). 
Odmeny budú uhradená bezhotovostne na účet Poskytovatel'a služby uvedený 
v záhlaví tejto Zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola predmetná 
finančná čiastka odpísaná z účtu Objednávatel'a. 

6.10 Objednávate!' si zá roveň vyhradzuje právo zmeniť v primeranom rozsahu 
a v odôvodnených prípadoch platobné podmienky z dôvodu ich viazanosti 
a regulácie priamo na štátny rozpočet Slovenskej republiky. Z iných dôvodov, než 
z dôvodu možných zmien štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a ich vplyvu na 
platenie odmeny Poskytovatel'ovi služby za služby poskytnuté Objednávatel'ovi 
podl'a tejto Zmluvy, však ku zmene platobných podmienok nemôže dôjsť. 

Článok VII. 
Doručovanie 

7 .l Zmluvné strany sa dohodli , že ich vzájomná komunikácia sa bude uskutočňovať 
bežnými komunikačnými prostriedkami {najmä poštou a e-mailom), pričom všetka 
vzájomná komun ikácia bude adresovaná na nasledovné adresy: 

a) Objednávate!' 

Poštová adresa: 

Telefón: 
E-mail: 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
odbor riaden ia a implementácie Švajčiarskeho finančného 
mechanizmu 
Námestie Slobody l, 813 70 Bratislava 
+421 2 572 95 920 
sfm@vlada.gov.sk 

b) Poskytovatel' služby 

Poštová adresa: A - OMEGA, s.r.o. 

Telefón/Fax: 

E-mail: 

A átová 55 901 Ol Malacky 
mobil 

034/7722336 l pevná linka/ fax 
a -omega @a-omega. sk 

7.2 Zmluvné strany sú si vzájomne povinné poskytovať súčinnosť nevyhnutnú na 
plnenie predmetu tejto Zmluvy a vzájomne sa informovať o všetkých okolnostiach 
a skutočnostiach, ktoré môžu mať akýkol'vek vplyv na plnenie tejto Zmluvy Za 
týmto účelom Objednávate!' ustanoví osobu zodpovednú a oprávnenú komunikovať 
s Poskytovateľom služby. Pri podpise tejto Zmluvy bola za Objednávatel'a osobou 
zodpovednou a oprávnenou komunikovať s Poskytovatel'om služby ustanovená: 

Meno: 
Funkcia: r iaditel' odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného 

mechanizmu Úradu vlády Slovenskej republiky 
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7.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny ktoréhokol'vek vyššie uvedeného 
kontaktného údaju budú o tejto zmene druhú Zmluvnú stranu informovať bez 
zbytočného odkladu, keď sa o tejto zmene dozvedia. Oznámenie o zmene bude 
zaslané prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie musí byť potvrdené 
druhou Zmluvnou stranou. 

7.4 Korešpondencia v zmysle tejto Zmluvy, bude vykonávaná písomnou formou, 
a bude považovaná za riadne doručenú: 

a) dňom prevzatia poštovej zásielky, ktorá bola odoslaná doporučene na doručenku 
alebo do vlastných rúk ; 

b) dňom bezdôvodného odmietnutia prevzatia poštovej zásielky Zmluvnou stranou; 

c) po uplynutí 3 (troch ) pracovných dní od vrátenia nedoručenej korešpondencie 
odosielajúcej Zmluvnej strane, a to aj vtedy, ak sa Poskytovatel' služby o uložení 
zásielky nedozvedel. 

7.5 Objednávate!' preberie len nepoškodené zásie lky. Objednávate!' nenesie 
zodpovednosť za omeškanie, ktoré vznikne Poskytovatel'ovi služby neprebratím 
alebo vrátením poškodenej zásielky. 

Článok VIII. 
Prílohy Zmluvy 

Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha číslo Názov Prílohy 
1. Výpis z Obchodného registra Poskytovatel'a služby 
2. Zoznam odborne kvalifikovaných osôb Poskytovatel'a služby 

Článok IX. 
Zodpovednosť za škodu a porušenie Zmluvy 

Ten, kto poruší alebo nesplní svoju povinnosť podl'a tejto Zmluvy a tým spôsobí 
škodu druhej Zmluvnej strane, je túto povinný nahradiť podl'a príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka, ibaže preukáže, že porušenie alebo nesplnenie 
povi nnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi j eho zodpovednosť. 

Článok X. 
Spoločné ustanovenia 

10.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto Zmluvy nepovažujú za obchodné 
tajomstvo v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonn íka a/alebo Dôvernú 
informáciu v zmysle § 27 1 Obchodného zákonníka. 

10.2 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy pod l'a zákona č . 211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

10.3 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva vrátane všetkých jej 
súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len "Centrálny 
register") . Centrá lny register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, 
ktorý vedie Úrad v lády Slovenskej republ iky v elektronickej podobe. 

10.4 Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov 
Zmluvných strán, pričom Poskytovatel' služby nie je oprávnený postúpiť svoje 
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práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávatel'a . Ak Žiadate!' prevedie práva a povinnosti 
vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávatel'a, takýto prevod práv a povinností sa považuje za podstatný spôsob 
porušenia Zmluvy. 

Článok XI. 
Odstúpenie od Zmluvy 

ll. l Od Zmluvy možno písomne odstúpiť v prípadoch uvedených v tomto článku. 
Ustanovenia Obchodného zákonníka o možnosti odstúpenia od Zmluvy nie sú 
znením tohto článku dotknuté. 

11.2 Objednávate!' je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade ak Poskytovatel' 
služby podstatným spôsobom poruší ustanovenia tejto Zmluvy. Objednávate!' je 
oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak Poskytovatel' služby porušil 
záväzky vyplývajúce z vecného alebo časového plnenia povinností vyp lývajúcich 
z tejto Zmluvy alebo ak Poskytovatel' služby v dôsledku svojej nedbanlivosti alebo 
úmyslu nesplnil svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvu. 

11.3 Odstúpenie od Zmluve je účinné okamžikom doručenia písomného oznámenia o 
odstúpení od tejto Zmluvy. 

11.4 Odstúpením od tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán 
v nej zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody a záväzku 
mlčanlivosti Zmluvných strán. 

Článok XII. 
Právny režim a riešenie sporov 

12.1 Právne otázky a vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republike. 

12.2 Nevynútitel'nosť alebo neplatnosť ktoréhokol'vek článku , odseku, pododseku alebo 
ustanovenia tejto Zmluvy neovplyvní vynútitel'nosť alebo p latnosť ostatných 
ustanovení tejto Zmluvy. V prípade, že akýkol'vek takýto čl ánok, odsek, pododsek 
alebo ustanovenie tejto Zmluvy by malo z akéhokol'vek dôvodu st rati ť platnosť 
(najmä z dôvodu rozporu s aplikovatel'nými zákonm i a ostatnými právnymi 
normami), urobia Zmluvné strany konzultácie a dohodnú sa na právne prijatel'nom 
spôsobe prevedenia zámerov obsiahnutých v takejto časti Zmluvy, ktorá stratila 
platnosť. 

12.3 Prípadné spory a nezrovnalosti medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tej to 
Zmluvy sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými rokova niami 
a dohodami v dobrej viere. Za týmto účelom bude vzájomná komunikácia 
Zmluvných strán týkajúca sa stanovísk a možných riešen í prebiehať písomne 
a ústretovo. Ak sa prípadné spory nepodarí vyriešiť ani po takýchto rokovaniach, 
a to najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa ich začatia , Zmluvné 
strany sa zaväzujú takéto spory predložiť na rozhodnutie vecne a miestne 
príslušnému súdu v sídle Objednávatel'a. Miestne príslušným súdom je po dohode 
Zmluvných strán všeobecný súd Objednávatel'a. 
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Článok XIII. 
Záverečné ustanovenia 

13.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom Jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 
Zmluvných strán. 

13.2 V prípade ak k podpísaniu Zmluvy oboma Zmluvnými stranami nedÔJde v ten istý 
deň, Zmluva nadobúda platnosť dňom kedy jedna zo Zmluvných strán podpísala 
Zmluvu neskoršie. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia v Centrálnom registri. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia Zmluvy 
alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného 
orgánu, Zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo. 

13.3 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa vyporiadania všetkých 
záväzkov z nej vyplývajúcich. 

13.4 Táto Zmluva sa môže meniť alebo dopÍňať len na základe vzájomnej dohody oboch 
Zmluvných strán, pričom akékolvek zmeny alebo doplnky musia byť vykonané vo 
forme chronologicky číslovaných písomných dodatkov k Zmluve, pokia!' nie je 
uvedené inak. Akékolvek návrhy na zmenu obsahu Zmluvy sa Zmluvné strany 
zaväzujú prerokovať najneskôr do 5 (piatich) pracovných dni od prijatia 
písomného návrhu na zmenu. 

13.5 Poskytovatel' služby výslovne súhlasí s tým, že Objednávate!' má právo kedykol\tek 
zverejňovať informácie o tejto Zmluve alebo akékolvek informácie súvisiace so 
službami a Činnosťami vykonanými Poskytovatel'om služby na základe tejto 
Zmluvy. 

13.6 Každá zo Zmluvných strán môže túto Zmluvu vypovedať i bez uvedenia dôvodu 
s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo 
k doporučenému doručeniu výpovede druhej Zmluvnej strane. Túto lehotu je 
možné predÍžiť alebo skrátiť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán. 
Týmto nie je dotknuté právo Zmluvných strán ukončiť zmluvný vzťah dohodou 
kedykol'vek a z akéhokolvek dôvodu, pričom dohoda musí mať písomnú formu. 

13.7 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich originálnych rovnopisoch, z ktorých päť 
obdrží Objednávate!' a jeden Poskytovatel' služby. 

13.8 Objednávate!' a Poskytovateľ služby prehlasujú, že ich zmluvná vol'nosť nie je 
obmedzená, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú 
určité, nekonajú v tiesni za nápadne nevýhodných okolností, obsahu Zmluvy 
porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s nim a na znak toho ju vlastnoručne 
podpisujú. 

V Bratislave, dňa .. O.lAPR .. ZOll...~ V Bratislave, dňa .. ?-.·} .. '.?. .. Y-?:f.1 .... 
~4. ~\.- · -tvs-t-~\ 

Za Objednávateľa< (! {8] ) } Za Poskytovatel'a služby' 

U
..:-l·lky )1 A OMEG~..:-A ______ _ u - , s.r.o. 

v zastúpení 
Ing. Viktor Nižňanský, PhD. 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
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v zastúpení 
r. Katarína Ikrényiová 
natel'ka spo ločnosti 

A-OMEGA, s.r.o. 
-sTciÍo Agatova 5525/9 

prevádzka: Radlinského 2751 
901 01 MALACKY 
ICO: 35 937 599 



VÝPIS 
Z OBCHODNÉHO REGISTRA 

Okresného súuu Bratislava l 

Oddiel: Sro 
Vložka číslo: 36212/B 

I. OBCHODNÉ MENO 

A- OMEGA, s. r. o. 

U. SÍDL O 

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Agátová 5525/9 
Názov obce: Malacky 
PSČ: 901 01 

IU. IČO: 35 937 599 

IV. DEŇ ZÁPISU: 01 .06.2005 

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnost' s ručením obmedzeným 

Vl. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) 

l. činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 
2. organizovanie seminárov a školení, 
3. prieskum trhu, 
4. reklamné činnosti, 
5. sprostredkovateľská činnosť, 

6. vydavatel'ská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, 
7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, 
8. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej 
živnosti, 
9. poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 
JO. poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb, 
ll. odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie, 
12. sprostredkovanie zamestnania za úhradu, 

Vll. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ 

Meno a priezvisko: PhDr. Katarína Ikrényiová 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Agátová 5525/9 
Názov obce: Malacky 
PSČ: 901 Ol 
Dátum naro 
Rodné číslo 

Vznik funkcie: 01.06.2005 
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Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: 
V .mene spoločnosti koná konatel' samostatne. 

Vlll. SPOLOČNÍCI 

Meno a priezvisko: PhDr. Katarína Ikrényiová 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného vet·e,jného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Agátová 5525/9 
Názov obce: Malacky 
PSČ: 901 Ol 

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR 
Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR 

IX. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA 

6 639,000000 EUR 

X. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA 

6 639,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 

XI. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI 

l. Obchodná spoločnosť bola založená zakladatel'skou listinou zo dňa 04.05.2005 v zmysle ust. §§ l 05 -
153 Obchodného zákonníka. 
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.03.2009. 
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.05.20 l O 
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.1.201 l. 

Bratislava l, 23 .03.2011 

Správnosť výpisu sa potvrdzuje 

Za u: Kristína Nováková 

(p · osoby) ( odtlačok úradnej pečiatky ) 
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