
ZMLUVA O  POSKYTNUTÍ ODBORNÝCH SLUŽIEB č. SAŽP SE/2021/184 
uzatvorená pod ľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 

znení 
v nadväznosti na dohodu o financovaní v malom rozsahu (Small Scale Funding Agreement) 

BRS- SSFA-2117 na projekt " „Po čiatočné zhodnotenie a budovanie kapacít pre 
vytvorenie národných stratégií environmentálne vhod ného nakladania (EMS) pre 

plastový odpad s cie ľom zabráni ť a minimalizova ť jeho tvorbe v šiestich vybraných 
krajinách SaVE regiónu "  

(ďalej len „zmluva“) 
 

medzi: 
 

 
1.  Poskytovate ľom 

 
Názov:   Ing. Jaromír Manhart  
Adresa:    Klíčanská 1633/14, 182 00 Praha 8 
V mene spoločnosti koná: Ing. Jaromír Manhart  
IČO:    
DIČ:    
IČ DPH:  
Bankové spojenie:   
Č.ú.:   
IBAN:   
 
(ďalej len „poskytovate ľ“)  

 
a 

 
2.  Objednávate ľom 

 
Názov: Slovenská agentúra životného prostredia  
Adresa:  Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ 
IČO:  00626031 
DIČ:  2021125821 
IČ DPH:  SK 2021125821 
Bankové spojenie:   
Č.ú.: 
 
(ďalej len „objednávate ľ“)  
 
(poskytovateľ a objednávateľ ďalej spolu len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná 
strana“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Predmet zmluvy 
 
1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nasledovné služby: odborne 

z hľadiska vecnej náplne sa podieľať na realizácii projektu: „Po čiatočné zhodnotenie a 
budovanie kapacít pre vytvorenie národných stratégi í environmentálne vhodného 
nakladania (EMS) pre plastový odpad s cie ľom zabráni ť a minimalizova ť jeho 
tvorbe v šiestich vybraných krajinách SaVE regiónu“ , ktorého donorom je 
environmentálny program pri OSN  - UNEP respektíve NORAD v tomto rozsahu: 
1.1.1 v zmysle požiadaviek Prílohy č. 1- Projektový dokument (ďalej len „projektový 

dokument“) zmluvy, poskytnúť odborné znalosti, podporu a pomoc RCBD 
Slovensko a národným projektovým tímom pri testovaní a aplikovaní nástroja 
(Toolkit) Bazilejského dohovoru (BD) na inventarizáciu plastového odpadu v 6 
cieľových krajinách s cieľom odhadnúť množstvá plastových odpadov a 
identifikovať hlavné zdroje plastového odpadu v cieľových krajinách; 

1.1.2 poskytnúť odborné znalosti, podporu a pomoc RCBD Slovensko a 
národným projektovým tímom pri  vypracovaní Správ navrhujúcich 
odporúčania na úpravu národných a regionálneho právneho rámca a 
inštitucionálnych rámcov, ako posilniť kapacity na prevenciu / 
minimalizáciu, kontrolu cezhraničnej prepravy odpadu a ESM plastového 
odpadu v cieľových krajinách, vrátane prípravy súboru opatrení a stratégií 
na predchádzanie vzniku a minimalizáciu plastového odpadu, 
uplatniteľných v krajinách projektu; 

1.1.3 napomôcť pri príprave informačného listu o projekte na zvýšenie povedomia o 
téme projektu, jeho aktivitách, výstupoch a cieľoch; 

1.1.4 spolupracovať s partnermi projektu a expertmi na vypracovaní Správy 
zahrňujúcej zhromaždené údaje týkajúce sa indikátorov uvedených v 
pripravenom projektovom dokumente.  

 
1.2 Dorozumievacím jazykom partnera projektu je anglický jazyk. 

 
1.3 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať stanovené činnosti osobne osobou konateľa 

spoločnosti uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 
 

1.4 Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať podľa organizačných pokynov stanovených 
projektovým manažérom objednávateľa, ktorým je RNDr. Dana Lapešová. 
 

1.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť všetky podklady potrebné k vykonaniu činností 
podľa tejto zmluvy. 

 
II. Čas a miesto plnenia  

 
2.1 Termín plnenia predmetu zmluvy je december 2021 – júl  2022.  

III. Odmena a platobné podmienky 
 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi za riadne vykonanie prác zadaných 
projektovým manažérom na základe písomného súhlasu donora odmenu vo výške 3000 
USD, tak ako je to stanovené v rozpočte projektu, odsúhlasenom donorom, a to na 
základe vystavenej faktúry, ak faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov.  
 

3.2 Dohodnutú odmenu 3000 USD (tritisíc amerických dolárov) uhradí objednávateľ 
poskytovateľovi v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 
objednávateľovi bezhotovostne na bankový účet poskytovateľa. 
 



3.3 V  prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov, resp. faktúra bude mať chybu vyplývajúcu z nesprávne 
uvedenej odmeny, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie, 
resp. opravu, v takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
 

3.4 Poskytovateľ berie na vedomie, že úhrada faktúr objednávateľom podlieha schvaľovaniu 
zriaďovateľom objednávateľa, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR a 
objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúr v rozsahu počtu dní zodpovedajúcim 
dĺžke schvaľovacieho procesu zriaďovateľa objednávateľa, ak táto doba presiahne 
lehotu splatnosti faktúr ustanovenú v bode 3.2 tohto článku. 

 
IV.  Podmienky poskytovania odborných služieb  

 
4.1 Poskytovateľ zodpovedá za odborné a kvalifikované vykonanie aktivít v rozsahu tejto 

zmluvy a projektového dokumentu. 
 

4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade nemožnosti splnenia svojho záväzku zabezpečí 
po odsúhlasení objednávateľom kvalifikovanú náhradu na vykonanie prác podľa 
projektového dokumentu, v opačnom prípade mu nevzniká nárok na zaplatenie 
dohodnutej odmeny. 
  

4.3 V prípade, ak poskytovateľ nebude vykonávať odborné a kvalifikované práce zadané  
projektovým manažérom alebo nebude postupovať podľa organizačných pokynov 
stanovených projektovým manažérom objednávateľa, je objednávateľ oprávnený od tejto 
zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je potrebné urobiť písomne a doručiť druhej 
zmluvnej strane, inak je neplatné. Objednávateľ má právo na náhradu škody a nákladov 
spôsobených s odstúpením od zmluvy. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy 
má poskytovateľ nárok len na alikvotnú časť odmeny za riadne odborné a kvalifikované 
vykonanie prác uskutočnené do odstúpenia objednávateľa od zmluvy. 
 

4.4 Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu aj dohodou, a to ku dňu ustanovenom v tejto 
dohode. Zmluvné strany sa zaväzujú v dohode ustanoviť spôsob vysporiadania 
vzájomných záväzkov. 

  
V. Záverečné ustanovenia  

 
5.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len vo forme písomných dodatkov 

k tejto zmluve.  
 

5.2 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 

5.3 Táto zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadok, ktorý predstavuje rozhodné 
právo, podľa ktorého sa posudzujú práva a povinnosti ustanovené touto zmluvou. 
Príslušnosť na prejednávanie prípadných sporov medzi zmluvnými stranami majú 
všeobecné súdy Slovenskej republiky.  
 

5.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR. 
 

5.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží dve vyhotovenia. 
 



5.6 Všetky oznámenia a písomnosti jednej zmluvnej strany určené druhej zmluvnej strane 
budú doručované osobne, kuriérom alebo doporučene poštou na adresy zmluvných 
strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak dôjde k zmene v záhlaví uvedených 
údajov, zaväzujú sa zmluvné strany túto zmenu bezodkladne písomne oznámiť druhej 
zmluvnej strane, v opačnom prípade sa má za to, že pôvodné údaje  sú správne. 
V prípade odmietnutia prevzatia zásielky alebo ak sa zásielka doručovaná poštou vráti 
z akéhokoľvek dôvodu odosielateľovi späť ako nedoručiteľná alebo nevyzdvihnutá 
v úložnej lehote, považuje sa písomnosť za doručenú v deň jej odmietnutia alebo 
odoslania (podania na poštovú prepravu).  
 

5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
 

5.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: 
- Príloha č. 1- Projektový dokument 

 
 
 
Za poskytovateľa:    Za objednávateľa: 
 
 
 
V ............., dňa               V ......................, dňa 
 
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
        Ing. Jaromír Manhart                Mgr. Mi chal Maco, generálny riadite ľ 


