
 

 

 

 

 

 1 / 11 

 

ZMLUVA 
uzatvorená podľa  § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „Zmluva“) 
 
 
medzi: 
 
obchodné meno:   Environmentálny fond                                 

sídlo:    Nevädzová 5, 821 01  Bratislava 

zriadená:  zákonomč.587/2004Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení  

IČO:    30 796 491                
v mene ktorého koná:   Ing. Ľubomír Vačok, riaditeľ 
bank. spojenie:   Štátna pokladnica, IBAN: SK09 8180 0000 0070 0021 4051 
 
(ďalej len „Klient“) 
 
a  
 
obchodné meno: ČSOB Advisory, s.r.o. 
sídlo:    Žižkova 11, 811 02 Bratislava  
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 

132905/B 
IČO :    52 003 230 
v menektorej konajú:  Ing. Tomáš Korauš, PhD., konateľ a Ing. Michal Magic, konateľ 
bank. spojenie:    Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK37 7500 0000 0001 2575 
0083 
(ďalej len „ČSOB Advisory“) 
 
(ďalej pre Klient a ČSOB Advisoryjednotlivo „Zmluvná strana“ a spoločne„Zmluvné strany“) 

 
Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 
1. ČSOB Advisory je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá poskytuje alebo zabezpečuje ekonomické, 

podnikateľské, a organizačné poradenstvo právnickým alebo fyzickým osobám, ktorého cieľom je na 
základe analýzy potrieb klientov hľadanie riešení špecifických záležitostí klientov a na základe rozhodnutí 
klientov následná implementácia záverov analýzy za účelom naplnenia potrieb klientov. 

2. Klient považuje ČSOB Advisory za subjekt, ktorý môže významnou mierou prispieť k uspokojeniu jeho 
záujmov a potrieb v oblasti aktuálnych resp. budúcich ekonomických potrieb, a to poskytnutím Služieb, 
(ako sú definované v článku III tejto Zmluvy).  

3. Klient oslovil ČSOB Advisory s požiadavkou na poskytnutie Služiebako víťazného uchádzača v rámci 
realizovaného prieskumu trhu a ČSOB Advisory s požiadavkou Klienta súhlasí. 

 
Článok II. 

Účel Zmluvy 
 

Účelom tejto Zmluvy je: 
a) úprava podmienok poskytovania alebo zabezpečovania Služieb pri uspokojovaní Klientových 

požiadaviek a s tým súvisiace vymedzenie práv a povinností Zmluvných strán, ktoré zo vzájomnej 
spolupráce vzniknú alebo môžu vzniknúť, 

b) stanovenie odmeny za poskytovanéSlužby, resp. nároku na jej úhradu v prípade, že sa Klient 
rozhodne spoluprácu s ČSOB Advisory realizovanú na základe tejto Zmluvy ukončiť, a 
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c) úprava sprístupňovania informácií tretím osobám. 
 

Článok III. 
Predmet zmluvy a rozsahplnenia 

 
1. ČSOB Advisorysa v súlade s touto Zmluvou zaväzujeposkytnúť Klientovi služby v zmysle zákazky podľa § 

117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“) pod názvom „Finančné posúdenie 
a vyhodnotenie bonity žiadateľa o úver“, pričom: 
a) predmetom zákazky je poskytnutie služby minimálne v rozsahu úkonov uvedených v Prílohe č. 1 

tejto Zmluvy nasledovne: 

i) posúdenie finančnej bonity žiadateľa o podporu formou úveru v minimálnom  rozsahu 
uvedenom v písm. a) Prílohy č. 1 tejto Zmluvy vrátane vyhotovenia správy o výsledku 
posúdenia a vyhodnotenia (ďalej len „ Analýza 1“), 

ii) posúdenie bonity zábezpeky žiadateľa o úver v minimálnom  rozsahu uvedenom v písm. b) 
Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, vrátane vyhotovenia správy o výsledku posúdenia a vyhodnotenia, 
(ďalej len „ Analýza 2“), 

iii) posudzovanie bonity (prínos a zhodnotenie) projektu žiadateľa v minimálnom  rozsahu 
uvedenom v písm. c) Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, vrátane vyhotovenia správy o výsledku 
posúdenia a vyhodnotenia, (ďalej len „ Analýza 3“), 

iv) vypracovanie výsledného dokumentu z posúdenia bonity  uvedenej v bodei) až iii) vyššie   pod 
názvom „Správa o výsledku hodnotenia bonity žiadateľa o úver“, rozsah ktorej je uvedený 
v písm. d) Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, (ďalej len „ Analýza 4“), 

v) dodatočné hodnotenie bonity žiadateľa o úver v minimálnom  rozsahu uvedenom v písm. e) 
Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, vrátane vyhotovenia správy o výsledku posúdenia a vyhodnotenia, 
(ďalej len „ Analýza 5“), 

b) ČSOB Advisory sa zaväzuje dodať Klientovi Analýzu 1 a/aleboAnalýzu 2 a/alebo  Analýzu 3 
a/alebo  Analýzu 4 a/alebo  Analýzu 5 (ďalej spoločne pre Analýzu 1, Analýzu 2, Analýzu 3, 
Analýzu 4 a Analýzu 5 len „Analýza“ alebo v množnom čísle „Analýzy“) v písomnej forme a 
elektronickej forme na dohodnutom médiu  osobe konajúcej v mene Klienta uvedenej v článku 
XII. ods. 1 písm. b) (ii) tejto Zmluvy a formou prezentácie na elektronickom médiu poskytnúť 
Klientovi a odkonzultovať s ním závery Analýzy,  

a to za podmienok a dojednaní stanovených v zmysle tejto Zmluvy (činnosti podľa písm. a)ab) 
vyššiespoločne ako „Služby“). 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Klient je oprávnený počas doby trvania platnosti tejto Zmluvy v každom 
posudzovanom prípade určiť, v akom rozsahu sa budúSlužby realizovať, ako aj to, či sa bude realizovať 
posúdenie všetkých vyššie uvedených bonít, teda bonity žiadateľa o podporu formou úveru (Analýza 1), 
posúdenie bonity zábezpeky (Analýza 2) a posúdenie bonity projektu (Analýza 3) súčasne alebo sa bude 
posudzovať iba niektorá z predmetných bonít v danom posudzovanom prípade. V prípade, ak bude 
Klient požadovať posúdenie viacerých bonít naraz, ČSOB Advisory je oprávnená výsledky z posúdenia 
jednotlivých bonít zapracovať do jednej správy o výsledku hodnotenia bonity žiadateľa o úvervo forme 
a obsahu Analýz 4. 
 

3. V súlade so zákazkou „Finančné posúdenie a vyhodnotenie bonity žiadateľa o úver“ sa Zmluvné strany 
dohodli, že  Klient je počas doby platnosti tejto Zmluvy oprávnený požiadať ČSOB Advisory o poskytnutie 
Služieb opakovane, t.j. opakovane požiadať o vypracovaniea dodanie Analýz vzťahujúcich sa 
k individuálne určeným subjektom, resp. projektom nasledovne: 

a) vypracovanie a dodanie Analýzy 1 – maximálne v 20-tich individuálne určených prípadoch, 
b) vypracovanie a dodanie Analýzy 2 – maximálne v 20-tich individuálne určených prípadoch, 
c) vypracovanie a dodanie Analýzy 3 – maximálne v 20-tich individuálne určených prípadoch, 
d) vypracovanie a dodanie Analýzy 5 – maximálne v 10-tich individuálne určených prípadoch. 

4. Konkrétny minimálny rozsah Služieb poskytovaných v zmysle tejto Zmluvy je uvedený v Prílohe č. 1 tejto 
Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 
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5. Klient sa zaväzuje zaplatiť ČSOB Advisory za plnenie podľa tejto Zmluvy odplatuv súlade s ustanoveniami 

článku V. tejto Zmluvy.  
 
6. Predmetom Služieb nie je poskytovanie daňového, právneho a/alebo účtového poradenstva.  
 

Článok IV. 
Doba,spôsoba miesto plnenia 

 
1. Poskytovanie Služieb ČSOB Advisory v zmysle tejto Zmluvy bude realizované v časovom období 

začínajúcom dňom účinnosti tejto Zmluvy (ďalej len „Prvý deň poskytovania Služieb“) a končiacom 
dňom uvedeným v článku XI. ods. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Doba plnenia“).  
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok ČSOB Advisory poskytnúť Služby, vypracovať ktorúkoľvek  Analýzu 
je podmienený poskytnutím kompletných informácií potrebných na vypracovanie  Klientom ČSOB 
Advisory, pričom ČSOB Advisory sa zaväzuje každú jednotlivú Analýzu vypracovať najneskôr do 15-tich 
pracovných dníodo dňa odovzdania všetkých požadovaných informácií Klientom ČSOB Advisory.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade,ak preČSOB Advisoryv odôvodnených prípadoch (napr. 
neposkytnutie súčinnosti Klienta nevyhnutnej pre riešenie úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy) nebude 
možné dodržať Dobu plnenia, ČSOB Advisory oznámi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť Klientovi 
a navrhne ďalší postup. Zmluvné strany v tejto súvislosti môžu pristúpiť k uzavretiu dodatku k tejto 
Zmluve, obsahom ktorého bude predĺženie Doby plnenia za splnenia podmienok v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade, ak Klient odmietne uzavrieť 
dodatok k tejto Zmluve, ČSOB Advisory je oprávnená ukončiť práce a poskytovanie Služieb vzťahujúcich 
sa k predmetnej Službe, pričom Klient sa zaväzuje za poskytnuté Služby do okamihu odmietnutia  
zaplatiť ČSOB Advisory alikvótnu časť Odplaty v súlade s článku V. tejto Zmluvy. 

 
4. Za účelom plnenia tejto Zmluvy je ČSOB Advisory oprávnená spolupracovať s tretími osobami 

(subdodávateľmi). 
 

5. Spolupráca medzi ČSOB Advisory a treťou osobou môže byť dohodnutá v zmluve uzavretej medzi ČSOB 
Advisory a treťou osobu (subdodávateľom) alebo na základe trojstrannej zmluvy uzavretej medzi 
Klientom, ČSOB Advisory a treťou osobou (subdodávateľom).  

 
6. Miestom plnenia sú priestory sídla Klienta v Bratislave.  
 

Článok V. 
Odplata a platobné podmienky 

 
1. Klient sa zaväzuje zaplatiť ČSOB Advisory za Služby poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy odplatu v celkovej 

maximálnej výške 19.800,- Eurspolu s DPH nasledovne: 

a) za Služby uvedené v článku III. ods. 1 písm. a)  bod i) Zmluvy sumumaximálne vo výške  9.600,- EUR 
spolu s DPH (odplata je vypočítaná ako súčin maximálneho počtu vypracovaní a dodaní Analýzy 1 
uvedeného v článku III. ods. 3 písm. a) tejto Zmluvy a sumy odplaty za jednotlivú Analýzu 1 vo výške 
480,- Eur spolu s DPH),  

b) za Služby uvedené v článku III. ods. 1 písm. a)  bod ii) Zmluvy sumu vo výške  3.600,- EUR spolu 
s DPH(odplata je vypočítaná ako súčin maximálneho počtu vypracovaní a dodaní Analýzy 2 
uvedeného v článku III. ods. 3 písm. b) tejto Zmluvy a sumy odplaty za jednotlivú Analýzu 2 vo výške 
180,- Eur spolu s DPH),   

c) za Služby uvedené v článku III. ods. 1 písm. a)  bod iii) Zmluvy sumu vo výške  6.000,- EUR spolu 
s DPH (odplata je vypočítaná ako súčin maximálneho počtu vypracovaní a dodaní Analýzy 3 
uvedeného v článku III. ods. 3 písm. c) tejto Zmluvy a sumy odplaty za jednotlivú Analýzu 3 vo výške 
300,- Eur spolu s DPH),    
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d) za Služby uvedené v článku III. ods. 1 písm. a)  bod iv) Zmluvy sumu vo výške  0,- EUR,  a 
e) za Služby uvedené v článku III. ods. 1 písm. a)  bod v) Zmluvy sumu vo výške  600,- EUR spolu s DPH 

(odplata je vypočítaná ako súčin maximálneho počtu vypracovaní a dodaní Analýzy 5 uvedeného 
v článku III. ods. 3 písm. d) tejto Zmluvy a sumy odplaty za jednotlivú Analýzu 5 vo výške 60,- Eur 
spolu s DPH),   

(ďalej len „Odplata“). 
 
Pracovným dňom sa v zmysle tejto Zmluvy rozumie deň, (i) počas ktorého banky prevádzkujú svoju 
činnosť na území Slovenskej republiky, ktorý zároveň nie je (ii) dňom pracovného pokoja podľa zákona 
č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších 
predpisov a podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
 

2. Odplata stanovená v zmysle ods. 1 vyššie tohto článku Zmluvy je uvedenás daňou z pridanej hodnoty. 
Daň z pridanej hodnoty bude uplatnená v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

3. Odplatu sa Klient zaväzuje hradiť na základe faktúr - daňových dokladov vystavenýchČSOB Advisory. 
Každá faktúra bude vystavená ČSOB Advisory a doručená Klientovi do desiatich (10) Pracovných dní odo 
dňa dodania každej Analýzy Klientovi a odprezentovania jej výsledkov zmysle článku III. ods. 1 písm. b) 
Zmluvy. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa účtovných a daňových 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase jej vystavenia. Fakturovanú sumu uvedenú vo 
faktúre vystavenej ČSOB Advisory sa Klient zaväzuje uhradiť v lehote do 30-tich kalendárnych dní odo 
dňa doručenia faktúry.   

 
4. V prípade omeškania s úhradou v zmysle tejto Zmluvy je ČSOB Advisory oprávnená uplatniť si voči 

Klientovi úrok z omeškania vo výške  0,01% z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania. Klient sa 
nedostane do omeškania, ak ČSOB Advisory predložila faktúru, ktorá nebola vystavená v súlade 
účtovnými a daňovými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v čase jej vystavenia a to až 
do predloženia faktúryvystavenej v súlade s účtovnými a daňovými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.    
 

Článok VI. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán a vyhlásenia Klienta 

 
1. Povinnosti ČSOB Advisory: 

ČSOB Advisory sa zaväzuje dodať riadne a včas plnenie podľa tejto Zmluvy, a to s odbornou 
starostlivosťou a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 

2. Povinnosti Klienta: 
Klient sa zaväzuje: 
a) predložiť ČSOB Advisoryinterné dáta a informácie týkajúce sa predmetu Zmluvy, 
b) na základe žiadosti ČSOB Advisory bezodkladne poskytnúť požadované údaje, informácie 

a dokumenty a podklady, ako aj akúkoľvek súčinnosť, ktorú potrebuje ČSOB Advisory k riadnej 
a včasnej realizácii plnenia podľa tejto Zmluvy, 

c) na základe oznámenia ČSOB, že Analýza je vypracovaná, v lehote do  piatich (5) Pracovných dní 
od doručenia oznámenia Klientovi oznámiť ČSOB Advisory termín na konanie sa prezentácie  
konajúcej sa najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Klientovi, 

d) prevziať plnenie v zmysle tejto Zmluvy a podpísať príslušné dokumenty v súlade s ustanoveniami 
tejto Zmluvy (najmä, ale nie výlučne preberací  a akceptačný protokolAnalýzy a prezentácie). 

 
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že pri poskytovaní Služieb ČSOB Advisory Klientovi môžu byť 

Zmluvnými stranami spracovávané osobné údaje Klienta alebo tretích osôb. Účelom spracovania 
osobných údajov je  realizácia obchodu, a to rokovanie a príprava obchodného vzťahu, uzatvorenie 
Zmluvy, účely komunikácie a zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj ochrana 
práv a oprávnených záujmov tretích zmluvných strán. ČSOB Advisory a Klient sa zaväzujú prijať za 
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účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov príslušné technologicko-organizačné opatrenia. Bližšie 
informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov, ktoré je 
dostupné na webovej stránke www.csobadvisory.sk 

 
4. Klient zaručuje a vyhlasuje ČSOB Advisory, že  

a) má plné právo a právomoc prevziať záväzky, vykonávať a dodržiavať ustanovenia tejto Zmluvy, 
b) táto Zmluva je pre Klienta právne záväzná a vykonateľná v súlade s jej ustanoveniami a nie je 

v rozpore so žiadnym zákonom, nariadením alebo listinou alebo dohodou, ktorá je pre Klienta 
záväzná alebo sa ho týka,  

c) osobapodpisujúca túto Zmluvu v jej mene jeoprávnená tak konať, 
d) ČSOB Advisory si vybral ako poradcu vážne, bez nepoctivého úmyslu  s tým, že skutočným 

prijímateľom Služieb v zmysle tejto Zmluvy je Klient a nie neoprávnená tretia osoba, 
e) všetky osobné údaje, vrátane citlivých údajov, ktoré poskytne ČSOB Advisory počas vzťahu 

založeného touto Zmluvou budú získané a poskytnuté ČSOB Advisory v súlade so všetkými 
príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.  

 
Článok VII. 

Spolupráca s tretími osobami 

 
1.  Klient sa zaväzuje, že u žiadateľov, ktorých postúpi na posudzovanie ČSOB Advisory v zmysle 
článku III. tejto Zmluvy,nebude počas Doby plnenia a realizácie zákazky „Finančné posúdenie a vyhodnotenie 
bonity žiadateľa o úver“využívať poradenstvo poskytované tretími osobami za účelom posúdenia bonít 
žiadateľov. 

Článok VIII. 
Obmedzenia, zodpovednosť za škodu a vyššia moc 

 
1. ČSOB Advisory koná výlučne len v rámci predmetu tejto Zmluvy a nebude konať podľa tejto Zmluvy ako 

investičný manažér podľa ustanovení príslušných slovenských, ani iných právnych predpisov, ani ako 
investičný, právny alebo daňový poradca Zmluvných strán alebo akýkoľvek iný poradca. ČSOB Advisory 
sa nezaviazala poskytovať služby monitoringu korporátnych úkonov, služby zástupcu s hlasovacím 
právom, služby auditu, služby daňového reportingu alebo znaleckého oceňovania (ani vtedy, ak je to 
potrebné).  

 
2. ČSOB Advisory nie je zodpovedná za (a nie je povinná vyšetrovať) pravosť, úplnosť, pravdivosť alebo 

autentickosť akýchkoľvek údajov a informácii poskytnutých Klientom ČSOB Advisory v zmysle tejto 
Zmluvy. Zmluvné strany prijímajú riziká súvisiace s chybami, bezpečnosťou a dôvernosťou údajov 
a podvodnými úkonmi pri prenose pokynov prostredníctvom emailu alebo iných prostriedkov 
umožňujúcich manuálny zásah.  
 

3. ČSOB Advisorynenesie žiadnu zodpovednosť a nezodpovedá Klientovi za  
a) akúkoľvek škodu, ujmu, ušlý zisk a/alebo akékoľvek náklady a výdavky súvisiace so Službami 

a/alebo implementáciou záverov obsiahnutých v Analýze a/alebo akýmikoľvek úkonmi 
realizovanými Klientom na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou, s výnimkou ak Klient 
preukáže, že ČSOB Advisory konala v priamom úmysle spôsobiť Klientovi škodu alebo ujmu 
a/alebo v prípade ak ČSOB Advisory konala s hrubou nedbanlivosťou, 

b) akékoľvek obchodné aktivity Klienta realizované na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou 
a Službami, 

c) akékoľvek riziko Klienta (vrátane reputačného). 
 

4. Klient je oprávnený využívať Služby poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy výlučne len na svoje interné účely, 
pričom využitie alebo použitie Služieb na akékoľvek obchodné alebo podnikateľské účely nie je 
prípustné. 
 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 381 Obchodného zákonníka sa na túto Zmluvu nevzťahuje. 
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6. Žiadna zo Zmluvných strán nebude zodpovedať za škodu spôsobenú porušením povinností zo 
záväzkového vzťahu v dôsledku udalostí z vyššej moci. Udalosť z vyššej moci znamená udalosť, ktorá je 
mimo primeranú kontrolu Zmluvných strán, vrátane akejkoľvek nepredvídateľnej udalosti, ktorá nastane 
v dobe plnenia tejto Zmluvy po jej uzavretí, vrátane činu civilného či vojenského úradu, vyhláseného či 
nevyhláseného vojnového konfliktu, občianskych nepokojov, sabotáže, požiaru, prírodnej katastrofy, 
epidémie, karanténneho obmedzenia, embarga, nehody, výbuchu, nariadenia, či rozhodnutia, 
opomenutia, zanedbania alebo nedostatok rozhodnutia zo strany akéhokoľvek štátneho orgánu.Pri 
uznaní výskytu udalosti z vyššej moci, Zmluvná strana, ktorej plnenie taká udalosť ohrozuje, okamžite 
písomne informuje druhú Zmluvnú stranu a vynaloží všetko úsilie na prekonanie svojej neschopnosti 
vykonávať plnenie. 

 
ČlánokIX. 

Osobitné protikorupčné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť ani povoliť žiadne konanie, ktoré by spôsobilo, že by 
zmluvné strany a/alebo osoby ovládanéZmluvnými stranami porušili akékoľvek platné protikorupčné 
všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia 
zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy a/alebo blízkym osobám zástupcov alebo 
zamestnancov orgánov verejnej správy.  

 
2. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje, že neponúkne, neposkytne, ani sa nezaviaže poskytnúť žiadnemu 

zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej Zmluvnej strany a rovnako 
neprijme, ani sa nezaviaže prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v 
mene druhej Zmluvnej strany žiadny dar, ani inú výhodu, či už peňažnú alebo inú, na ktorú príjemca 
nemá právny nárok pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri plnení Zmluvy. 

 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informovať, pokiaľ si budú vedomé alebo budú 

mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri plnení Zmluvy. 
 
4. V prípade, že niektorá zo Zmluvných strán poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa odseku 1. až 3. tohto 

článku Zmluvy, alebo pokiaľ má Zmluvná strana dôvodnú príčinu domnievať sa, že povinnostidruhej 
Zmluvnej stranypodľa odseku 1. až 3. tohto článku Zmluvy bolialebo sú porušované, môže dotknutá 
Zmluvná strana (tá, ktorá povinnosť neporušila)  Zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou. 

 
Článok X. 
Licencia  

 
1. V prípade, ak pri poskytovaní Služiebpodľa tejto Zmluvy ČSOB Advisoryvytvorí  dielo v zmysle zákona č. 

185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorskédielo“), ČSOB Advisory 
týmto udeľuje k takémuto autorskému dielu Klientovi výhradnú licenciu na používanie autorského diela 
spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy, v neobmedzenom rozsahu a to za 
odmenu, ktorá je súčasťou Odplatyuvedenej v článkuV. Zmluvy za Služby, pri poskytovaní ktorých 
k vytvoreniu autorského diela došlo. Licencia sa udeľuje na dobu trvania majetkových autorských práv 
k autorskému dielu. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Klient neuhradí Odplatu podľa článku V. Zmluvy, licencia 

podľa tejto Zmluvy zaniká.  
 

Článok XI. 
Doba platnosti a možnosti ukončeniaZmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 24 mesiacovodo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy alebo do úhrady celkovej sumy Odplaty uvedenej v článku V. ods. 1 Zmluvy, podľa toho, ktorá 
z vyššie uvedených skutočností nastane skôr. 
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2. Túto Zmluvu je možné ukončiť  na základe písomnej dohody Zmluvných strán ku dňu uvedenému 
v takejto písomnej dohode. 

 
3. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou, Klient sa zaväzuje v lehote do 15 

Pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia Klientovi uhradiť ČSOB Advisory alikvotnú časť 
Odplaty, na ktorú vznikol ČSOB Advisory nárok v súvislosti s poskytnutými Službami do dňa ukončenia 
právneho vzťahu založeného touto Zmluvou.Pre vylúčenie pochybností platí, že ČSOB Advisory má nárok 
na Odplatu iba za dodané Služby, aj ak boli dodané čiastkovo pre ukončenie Zmluvy.  

 
4. Po ukončení Zmluvy podľa tohto článku Zmluvné strany nebudú mať voči sebe ďalšie záväzky 

vyplývajúce z tejto Zmluvy a všetky ostatné články tejto Zmluvy stratia platnosť a účinnosť, s výnimkou: 
a) tých ustanovení, ktoré podľa zákona majú trvať aj po ukončení Zmluvy, 
b) tohto článku, článku V. (Odplata a platobné podmienky),článok VIII. (Obmedzenia, zodpovednosť 

za škodu a vyššia moc), článku X. (Licencia), článku XIII (Dôvernosť)a článku XIV. (Všeobecné 
ustanovenia),ktoré zostanú v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy; a 

c) skončenie platnosti takýchto ustanovení nebude mať dopad na žiadne práva alebo povinnosti 
ktorejkoľvek Zmluvnej strany v súvislosti s náhradou škody alebo inými prostriedkami nápravy za 
neplnenie akejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy, ktorá sa mala splniť pred stratou ich 
platnosti a účinnosti. 

 
Článok XII. 

Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán 
 
1. V súvislosti so zabezpečením účelu a predmetu tejto Zmluvy sú u Zmluvných strán stanovené nižšie 

uvedené osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán: 

a.) osoby oprávnené konať v mene ČSOB Advisory: 
i) vo veciach týkajúcich sa Zmluvy  

Meno: Michal Magic 
Adresa na doručovanie: Žižkova 11, 811 02 Bratislava 
Tel.:  +421 902 910919 
Email:  michal.magic@csobadvisory.sk 
ii) vo veciach týkajúcich sa Služieb 
Meno: Michal Magic 
Adresa na doručovanie: Žižkova 11, 811 02 Bratislava 
Tel.:  +421 902 910 919 
Email:  michal.magic@csobadvisory.sk 
 
b) osoby oprávnené konať v mene Klienta: 
i) vo veciach týkajúcich sa Zmluvy  
Meno: Ing. Ľubomír Vačok 
Adresa na doručovanie:Nevädzová 5, 821 01  Bratislava 
Tel.:  +421 905 500 028 
Email:  vačok@envirofond.sk 
ii) vo veciach týkajúcich sa Služieb 
Meno: Mgr. Vojtech Pajtinka 
Adresa na doručovanie: Nevädzová 5, 821 01  Bratislava 
Tel.:  +421 917 366 732 
Email:  pajtinka@envirofond.sk 
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2. Zmeny týkajúce sa osôb oprávnených konať v mene Zmluvných strán alebo ich údajov oznámi 
dotknutáZmluvná strana písomne druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu. Zmluvné strany sa 
dohodli, že zmeny nadobudnú účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o zmene druhej 
Zmluvnej strane. 

 
Článok XIII. 
Dôvernosť 

 
1. Každá Zmluvná strana sa zaväzuje zaobchádzať s informáciami a údajmi týkajúcimi sa tejto Zmluvy 

a plnenia v zmysle tejto Zmluvy v súlade s ustanoveniami Zmluvy o zachovávaní mlčanlivosti a o výmene 
dôverných informácií uzavretej medzi Zmluvnými stranami dňa 21.10.2021. 

 
Článok XIV. 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Túto Zmluvu možno meniť len písomnými dodatkami podpísanými Zmluvnými stranami; uvedené sa 
nevzťahuje na zmeny podľa čl. XII. ods. 2 tejto Zmluvy.  
 

2. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa predmetu tejto Zmluvy a nahrádza 
akékoľvek predchádzajúce dohody medzi Zmluvnými stranami. 

 
3. Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, alebo sa ním stane 

v akomkoľvek ohľade v akejkoľvek jurisdikcii, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo 
vykonateľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy v takejto jurisdikcii; alebo platnosť, účinnosť 
alebo vykonateľnosť tohto alebo akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy v inej jurisdikcii. Ak je 
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, ale bolo by platné, ak by sa určitá časť ustanovenia 
vypustila, predmetné ustanovenie sa použije s takými úpravami, ktoré sú potrebné na to, aby sa stalo 
platné.  

 
4. Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Táto Zmluva je zmluvou, ktorá nie je podľa § 269 ods. 

2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako 
typ zmluvy, a spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka s výnimkou tých, ktoré sú v tejto 
Zmluve vylúčené alebo sú v nej pozmenené. Použitie akéhokoľvek ustanovenia slovenských právnych 
predpisov, ktoré nie je kogentné, sa výslovne vylučuje, a to v rozsahu, v ktorom by mohlo meniť význam 
alebo účel niektorého ustanovenia tejto Zmluvy. 

 
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy (vrátane sporov o určenie, či je 

tu právo alebo povinnosť) alebo súvisiace s touto Zmluvou (vrátane sporu týkajúceho sa akýchkoľvek 
nezmluvných záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto Zmluvou) budú 
rozhodované súdom príslušným v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky. 

 
6. Pokiaľ sa jedna zo Zmluvných strán vzdá určitého nároku na nápravu v prípade porušenia alebo 

nedodržania ustanovení tejto Zmluvy zo strany druhej Zmluvnej strany alebo sa zdrží či opomenie 
uplatniť či využiť ktorékoľvek právo, ktoré jej podľa tejto Zmluvy náleží alebo náležať môže, nesmie byť 
taký úkon, a to bez výnimky, považovaný alebo uplatňovaný ako precedens do budúcna pre akýkoľvek 
ďalší prípad, ani nemožno považovať také konanie za vzdanie sa akéhokoľvek nároku a/alebo práva. 

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že bez súhlasu oboch Zmluvných strán nie je možné previesť ani postúpiť 

žiadne práva alebo povinnosti uvedené v tejto Zmluve. 
 
8. Žiadna Zmluvná strana nie je oprávnená započítať svoje záväzky podľa tejto Zmluvy voči druhej Zmluvnej 

strane inak, ako na základe písomnej dohody s takouto druhou Zmluvnou stranou.  
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9. V prípade písomností doručovaných prostredníctvom pošty ako doporučené zásielky s doručenkou, na 
adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy, sa tieto písomnosti považujú za doručené adresátovi, 
aj keď: 
a) adresát odoprel prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom odmietnutia prijatia 

zásielky, 
b) zásielka bola uložená na pošte a adresát si ju neprevzal v úložnej lehote; posledný deň  úložnej 

lehoty sa považuje za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel, 
c) zásielka bola vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné adresáta na 

adrese uvedenej v Zmluve zistiť a jeho iná adresa nie je odosielateľovi známa, a teda nebolo možné 
písomnosť doručiť; písomnosť sa považuje po troch (3) dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za 
doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel. 

 
Článok XV. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť  v nasledujúci deň po 

jej zverejnení v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom 
znení. 

 
2. Táto Zmluva bola vyhotovená v troch (3)rovnopisoch, pričom Klient obdrží  dva (2) rovnopisy a ČSOB 

Advisory obdrží jeden(1) rovnopis. 
 
3. Na dôkaz toho, že zmluvné strany si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a bez výhrad s ním súhlasia, 

prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a že ich zmluvná sloboda nebola obmedzená, 
ju osoby oprávnené konať v meneZmluvných strán vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Rozsah Služieb 
 
 
Environmentálny fond                                 
V Bratislave dňa ........ 2021 
 

 
 
Podpis:  ___________________________ 
Meno:                Ing. Ľubomír Vačok  
Funkcia:                     riaditeľ 
 
 
ČSOB Advisory, s.r.o.  
V Bratislave dňa ........2021 
 
 
 
Podpis:  ___________________________                  Podpis:  ___________________________ 
Meno:              Ing. Tomáš Korauš , PhD.Meno: Ing. Michal Magic 
Funkcia:                     konateľ                                                 Funkcia:     konateľ 
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Príloha č. 1 – Rozsah služieb 
 
 
V rámci poskytovania Služieb budú realizované nasledovné činnosti: 

a) Posúdenie finančnej bonity žiadateľa o podporu formou úveru: 
- posúdenie bonity žiadateľa o poskytnutie podpory formou úveru (ďalej len „poskytnutie úveru“) z 

pohľadu schopností žiadateľa splatiť úver, vrátane jeho príslušenstva v dohodnutej lehote splatnosti 
úveru,   

- predpokladaní žiadatelia o poskytnutie úveru budú obce, fyzické a právnické osoby - podnikatelia,    
- posúdenie bonity žiadateľa o úver zabezpečené analytickými, finančnými a účtovnými  ukazovateľmi, za 

predchádzajúce obdobie (posledné 2 až 3 finančné roky), ako aj za projektované obdobie (obdobie 
splácania úveru, odo dňa poskytnutia úveru do dňa konečnej splatnosti úveru), všetko s prihliadnutím na 
dynamiku vývoja analytických, finančných a účtovných ukazovateľov žiadateľa o úver za predchádzajúce 
obdobia a na súčasné postavenie žiadateľa o úver na domácom a zahraničnom trhu,  

- na posúdenie bonity žiadateľa bude použitý analytický spôsob, ktorým bude posúdený žiadateľ o úver 
pomocou vlastnej využívanej metódy analytických ukazovateľov. Použité budú najmä pomerové 
ukazovatele ako: finančná nezávislosť, finančná stabilita, kapacita úspor, dlhová služba a miera 
zadlženosti,  

- na stanovenie bonity žiadateľa, ktorým je podnikateľský subjekt, budú použité pomerové a analytické 
ukazovatele (zadlženosť, úverová zaťaženosť, financovanie aktív, likvidita, pracovný kapitál, úrokové 
krytie, platobná schopnosť, prípadne ďalšie ukazovatele), 

- zapracovanie výsledkov posúdenia v zmysle tohto bodu do výsledného dokumentu „Správa o výsledku 
hodnotenia bonity žiadateľa o úver“. 

 
b) Posúdenie bonity zábezpeky žiadateľa o úver : 
- zhodnotenie bonity žiadateľom ponúkanej zábezpeky, 

- výsledok z posúdenia a vyhodnotenia bonity žiadateľom ponúkanej zábezpeky bude  zapracovaný do 
výsledného dokumentu „Správy o výsledku hodnotenia bonity žiadateľa o úver“s 

odporúčaním/neodporúčaním najlikvidnejšej formy žiadateľom ponúkanej zábezpeky na úver (napr. 
nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, finančné ručenie bankou, ručenie bonitnými cennými papiermi, 
ručenie treťou osobou, prípadne iné bonitné ručenie), 

- zapracovanie výsledkov posúdenia žiadateľa o úver z hľadiska schopnosti jeho splácania do výsledného 
dokumentu „Správa o výsledku hodnotenia bonity žiadateľa o úver“. 

 
c) Posudzovanie bonity (prínos a zhodnotenie) projektu žiadateľa: 
- spracovanie finančno-ekonomického hodnotenia projektu žiadateľa o úver, ktorý bude poskytnutý ČSOB 

Advisory pre spracovanie daného posúdenia, v rozsahu najmä účelu projektu, jeho prípadnej návratnosti a 
udržateľnosti projektu.    
 

d) Vypracovanie výsledného dokumentu z posúdenia bonity žiadateľa o úver „Správa o výsledku 
hodnotenia bonity žiadateľa o úver“ 

- na základe výsledkov posúdenia bonity žiadateľa o podporu formou úveru, posúdenia bonity zábezpeky a 
posúdenia bonity projektu žiadateľa, bude ČSOB Advisory vypracovaný výsledný dokument pre každý 
posudzovaný prípad samostatne - „Správa o výsledku hodnotenia bonity žiadateľa o úver“, vždy v lehote 
najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia kompletných podkladov o posudzovanom žiadateľovi, 
zábezpeke a o jeho posudzovanom projekte, všetko podľa vzoru „Správy o výsledku hodnotenia bonity 
žiadateľa o úver“, ktorý bude ČSOB Advisory poskytnutý po podpise tejto Zmluvy, 

- poskytnuté podklady pre hodnotenie žiadateľa o úver a posudzovanie jeho bonity budú predložené ČSOB 
Advisory v rozsahu, v akom sa vyžadujú od žiadateľov o úver v zmysle príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov upravujúcich činnosť Environmentálneho fondu, napr. zákona č. 587/2004 Z. z. o 
Environmentálnom fonde v platnom znení. Zároveň pre poskytnutie služby budú dodané ČSOB Advisory 
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posudzovania bonity žiadateľa o úver aj ďalšie doklady alebo formuláre, ktoré dodatočne budú 
požadované od žiadateľa o úver. ČSOB Advisory v rámci posudzovania bonity žiadateľa o úver môže 
požadovať pre daný účel aj ďalšie doklady, spresnenie poskytnutých informácií alebo doplnenie už 
predložených dokladov a dokumentov. 
 

e) Dodatočné hodnotenie bonity žiadateľa o úver 
- ČSOB Advisory uskutoční v rámci posudzovania bonity žiadateľa o úver dodatočné hodnotenie v prípade, 

ak pri prvotnom posúdení a vyhodnotení bonity žiadateľa o úver vyhodnotil bonitu žiadateľa o poskytnutie 
úveru alebo bonitu zábezpeky inak ako „bonitné“ a bude nevyhnutné pre účely poskytnutia úveru 
opätovné prehodnotenie jeho žiadosti o úver potrebné doplnenie informácií a/alebo dokladov, 

- ČSOB Advisory uskutoční dodatočné hodnotenie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia kompletných 
podkladov o posudzovanom žiadateľovi a o jeho posudzovanom projekte Klientom,  

- ČSOB Advisory v rámci posudzovania bonity žiadateľa o úver na základe takto doplnených informácií 
a/alebo dokladov zrealizuje dodatočné hodnotenie bonity žiadateľa, zábezpeky a finančno-ekonomického 
hodnotenia projektu, o poskytnutie úveru alebo bonity zábezpeky a vypracuje novú „Správu o výsledku 
hodnotenia bonity žiadateľa o úver“ rovnakou formou ako pri prvom posudzovaní, pričom oprava 
hodnotenia spôsobeného ČSOB Advisory nebude považovaná za dodatočné hodnotenie a nezakladá nárok 
na odplatu. 

 

Výstupy  

 Analýza 1 obsahujúca popis použitej metódy hodnotenia bonity a jej základných predpokladov,  

zhrnutie výstupov hodnotenia a celkové hodnotenie bonity. 

 Analýza 2 obsahujúca popis použitej metódy hodnotenia bonity a jej základných predpokladov,  

zhrnutie výstupov hodnotenia a celkové hodnotenie bonity. 

 Analýza 3 obsahujúca popis použitej metódy hodnotenia bonity a jej základných predpokladov,  

zhrnutie výstupov hodnotenia a celkové hodnotenie bonity. 

 Analýza 4 obsahujúca vypracovanie výsledného dokumentu z posúdenia bonity žiadateľa o úver 

„Správa o výsledku hodnotenia bonity žiadateľa o úver“. 

 Analýza 5 obsahujúca popis použitej metódy hodnotenia bonity a jej základných predpokladov,  

zhrnutie výstupov dodatočného hodnotenia a celkové dodatočné hodnotenie bonity a upravená 

„Správa o výsledku hodnotenia bonity žiadateľa o úver“ 

 

 


