
 

 

ZMLUVA   O   POSKYTOVANÍ   SLUŽIEB  
č. SAŽP SERP/2018/140 

 

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ: 

Názov:                               Slovenská agentúra životného prostredia  
Sídlo:     Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
Zastúpený:  RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ 
IČO:   00626031 
DIČ:   2021125821 
IČ DPH:   SK2021125821 
Bankové spojenie:  
IBAN:    
                                           
Kontaktná  osoba: Ing. Adriana Svitaňová Krajčiová,   
 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 
 

Poskytovateľ:   

Obchodné meno:      ASPECT-VYHNE, a. s.   
Sídlo:       Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava 
V mene spoločnosti koná:  Mgr. Igor Dokupil - člen predstavenstva 
                                                Ivana Hrončeková – člen predstavenstva 
IČO:       36 354 694  
DIČ:                 2022174209 
IČ DPH:       SK2022174209  
Bankové spojenie:     
IBAN:               
Kontaktná osoba:                 Martina Briešková 
Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 3864/B 

 
(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

u z a t v á r a j ú   t ú t o    z m l u v u: 

 

Čl. I. 
PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je kompletné technicko-organizačné zabezpečenie (ďalej len 
„služby“) podrobne špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy pre odborné podujatie: 



2 
 

„Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2018“, zo strany 
poskytovateľa v prospech objednávateľa v dojednanom termíne a za dohodnutých 
podmienok v zmysle tejto zmluvy, a záväzok objednávateľa za poskytnuté služby 
zaplatiť dohodnutú odplatu vo výške a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.   

 
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetku súčinnosť, ktorú je možné 

od neho spravodlivo požadovať a ktorá je v možnostiach objednávateľa a je potrebná 
pre riadne poskytnutie služieb poskytovateľom v súlade s touto zmluvou. 

 
3. Poskytovateľ vyhlasuje, že je podnikateľom a má platné oprávnenie na poskytovanie 

služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 
 
 
 

Čl. II.               
ODPLATA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Poskytovateľ má nárok na odplatu len za skutočne, riadne a včas poskytnuté služby 

objednávateľovi, pričom sa zmluvné strany dohodli, že celková odplata za poskytnuté 
služby nepresiahne sumu 18 829,63 EUR (slovom osemnásťtisícosemstodvadsaťdeväť 
eur a šesťdesiattri centov) bez DPH. Takto stanovená celková odplata za poskytnuté 
služby je maximálna a môže byť zmenená len písomnou dohodou zmluvných strán. 
Cenová špecifikácia predmetu zmluvy tvorí prílohu č. 2 zmluvy. 
 

2. Za včas poskytnuté služby sa považujú služby poskytnuté v čase poskytovania služieb v 
súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluvy. Za riadne poskytnuté služby sa 
považujú služby poskytnuté v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve ako aj 
v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.  

 
3. Prílohou faktúry ako jej neoddeliteľná súčasť musí byť špecifikácia poskytnutých služieb 

s uvedením jednotlivých poskytnutých služieb a odplatou vyúčtovanou za jednotlivú 
službu. Fakturované budú len skutočne poskytnuté služby. 

 
4. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že objednávateľ nie je povinný poskytnúť 

poskytovateľovi zálohovú  platbu  na odplatu za poskytnuté služby. 
 
5. Faktúra vystavená poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového 

dokladu podľa platných  právnych predpisov, ako aj tieto náležitosti: 
- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH  
- názov a číslo zmluvy, názov projektu 
- číslo faktúry, 
- deň vystavenia  a deň splatnosti faktúry, 
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 
- fakturovanú sumu v EUR, 
- rozpis fakturovaných čiastok, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, 

konštantný a variabilný symbol, 
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby poskytovateľa. 

Poskytovateľ predloží objednávateľovi originály faktúr v troch vyhotoveniach. 
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6. V prípade, ak faktúra vystavená poskytovateľom nebude obsahovať náležitosti uvedené 

v zákone alebo v čl. II. ods. 5 tejto zmluvy, alebo nebude obsahovať ako prílohu písomnú 
špecifikáciu poskytnutých služieb v zmysle čl. II. ods. 3 tejto zmluvy, alebo ak špecifikácia 
poskytnutých služieb nebude zodpovedať skutočne poskytnutým službám 
poskytovateľom objednávateľovi, je objednávateľ oprávnený vrátiť takúto faktúru 
poskytovateľovi na opravu. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti 
vyúčtovanej odplaty a nová lehota splatnosti vyúčtovanej odplaty začne plynúť 
doručením správne vystavenej faktúry (v zmysle zákona a podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve) objednávateľovi. 
 

7. Odplata za poskytnuté služby je splatná po riadnom splnení záväzku poskytovateľa 
poskytnúť služby podľa tejto zmluvy, spôsobom uvedeným vo faktúre, v lehote 30 dní 
odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  

 
 
8. Odplata sa považuje za uhradenú v lehote splatnosti, ak je v celom rozsahu pripísaná na 

účet poskytovateľa v lehote splatnosti. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, 
sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum 
splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň 

 

9. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že okrem dohodnutej odplaty nemá 
poskytovateľ nárok na úhradu akýchkoľvek nákladov, hotových výdavkov ani iných 
výdavkov vynaložených v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 
 

10. Odplata za poskytnuté služby podľa odseku 1 tohto článku zmluvy je bez dane 
z pridanej hodnoty, ktorú poskytovateľ, v prípade, ak je platiteľom DPH, vyúčtuje podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti. 
 

11. Ak dôjde k omeškaniu objednávateľa s úhradou odplaty za poskytnuté služby, je 
objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi úroky z omeškania v zmysle nariadenia 
vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného 
zákonníka.  
  

12. Postúpenie pohľadávky na zaplatenie odplaty za poskytnuté služby poskytovateľom je 
možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Poskytovateľ nie je 
oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky, ktoré má proti objednávateľovi.  

 
 

Čl. III. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Poskytovateľ nie je oprávnený poveriť tretiu osobu poskytovaním služieb bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 
 

2. Poskytovateľ je povinný: 
a) poskytnúť služby riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, v obvykle 

požadovanej kvalite, v súlade s požiadavkami právnych predpisov, ktoré sa na 
poskytované služby vzťahujú a v zmysle podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 

b) pri poskytovaní služieb dbať na záujmy a dobré meno objednávateľa a konať 
v súlade so záujmami objednávateľa, ktoré sú mu známe, 
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c) bezodkladne po zistení upovedomiť objednávateľa o všetkých prekážkach 
poskytovania služieb a navrhnúť mu možnosti odstránenia týchto prekážok a ak 
ich nie je možné odstrániť, navrhnúť úpravu alebo zmenu služieb, 

d) písomne oznámiť objednávateľovi nevhodnosť pokynov a podkladov daných mu 
objednávateľom na poskytovanie služieb bez zbytočného odkladu po tom, ako sa 
o ich nevhodnosti dozvie, 

e) dodržiavať hygienické zásady a predpisy, 
f) dodržiavať všetky pokyny objednávateľa k poskytovaniu služieb a na požiadane 

ihneď informovať objednávateľa o priebehu poskytovania služieb podľa tejto 
zmluvy. 
 

3. Poskytovateľ v celom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú na živote, zdraví a 
majetku osôb a za škodu na majetku na strane objednávateľa, ktorá vznikne v dôsledku 
porušenia povinnosti poskytovateľa vyplývajúcej pre neho z tejto zmluvy alebo zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.  
 

4. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi odplatu za poskytnuté služby v 
dohodnutej výške a  lehote splatnosti. 

 
5. V prípade porušenia zmluvnej povinnosti poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi 

službu riadne alebo včas v súlade s touto zmluvou, vznikne objednávateľovi voči 
poskytovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1500 EUR (slovom 
tisícpäťsto eur) za porušenie jednotlivej zmluvnej povinnosti poskytovateľa vyplývajúcej 
z tejto zmluvy. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy, sú splatné na základe písomnej 
výzvy, resp. faktúry objednávateľa doručenej poskytovateľovi a v lehote do 10 dní od jej 
doručenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody 
spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola 
dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná objednávateľom voči 
poskytovateľovi v plnej výške. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti 
pohľadávke poskytovateľa voči nemu na zaplatenie odplaty za poskytnuté služby podľa 
článku II. tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky voči poskytovateľovi na 
zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy. 

 
6. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať svoje služby v súlade s environmentálnou politikou 

objednávateľa a minimalizovať vplyvy svojich prevádzkových činností na životné 
prostredie. 

 
 

Čl. IV. 
TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia všetkých záväzkov oboch 

zmluvných strán.    
 

2. Táto zmluva končí uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná.  
 

3. Túto zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda musí mať 
písomnú formu a musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva v tomto 
prípade končí dňom určeným v dohode.  
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4. Zánikom tejto zmluvy nezaniká právo zmluvných strán na zaplatenie pohľadávok 
vzniknutých na základe tejto zmluvy ako ani právo objednávateľa na náhradu škody 
spôsobenú porušením zmluvnej povinnosti poskytovateľa riadne a včas zabezpečiť 
služby uvedené v článku I. tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. 

 
 

Čl. V. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

1. V prípade porušenia povinnosti vzniknutej na základe tohto záväzkového vzťahu, je 
zmluvná strana, ktorá porušila svoje povinnosti v zmysle tejto zmluvy povinná nahradiť 
škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, okrem prípadu ak preukáže, že  
porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

 
 
 

Čl. VI. 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 
1. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu súvisiaceho s predmetom tejto 

zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku (NFP) uzatvorenej v rámci OP KŽP, ktorej obsahom budú aj 
oprávnené výdavky v zmysle tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle 
Všeobecných zmluvných podmienok ku Zmluve o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 

 
2. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorné auditu riadiaceho orgánu alebo útvar vnútornej kontroly 

sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán  a  nimi 

poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ. 
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Čl. VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  
1. Zmluvu možno meniť alebo ju dopĺňať iba písomnými dodatkami k nej, a to na základe 

dohody zmluvných strán podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.  
 

2. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných 
strán podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.  

 
4. A by sa dôvod neplatnosti vzťahoval  len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto 

časť.  
 
5. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce dohody, či už písomné alebo 

ústne, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami.  
 

6. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako 
aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, týmto zmluvné strany vyslovujú súhlas so spracovaním osobných 
údajov na účel tejto zmluvy a len počas doby jej trvania.    

 
 
7. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených touto zmluvou medzi 

zmluvnými stranami, sa doručujú doporučene na adresu sídla zmluvných strán 
uvedených v záhlaví tejto zmluvy poštou, treťou osobou oprávnenou doručovať 
zásielky, osobne, proti podpisu preberajúcej strany alebo e-mailom. Zmluvná strana je 
povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojho sídla do troch dní odo dňa 
zmeny sídla. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, je 
odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú 
v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je účastník evidovaný zo zákona. Ak 
účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve ani na adrese 
zapísanej v obchodnom alebo inom registri, považuje sa písomnosť v deň jej odoslania 
za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie, alebo dňom v ktorom adresát 
odmietol zásielku prevziať. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú 
v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú. Písomnosť 
doručovaná osobne sa považuje za doručenú dňom, kedy účastník písomnosť prevzal 
alebo dňom, kedy odmietol písomnosť prevziať.  

 
8. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri vyhotovenia rovnopisu pre 

objednávateľa a dve vyhotovenia rovnopisu pre poskytovateľa.  
 

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

 
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť 

nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
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podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a 
vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
 
Prílohy:  Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy 
 Príloha č. 2 Cenová špecifikácia predmetu zmluvy 
 
 
 
 
V mene objednávateľa:    V mene poskytovateľa: 
 
V Banskej Bystrici, dňa ________   V Bratislave, dňa_____ 
 
 
 
 
___________________________________   ________________________ 
Slovenská agentúra životného prostredia                                      ASPECT – VYHNE, a. s. 
RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ                     Mgr. Igor Dokupil, člen predstavenstva 
 
          
                                                                                                        ________________________ 
                                                                                                               ASPECT – VYHNE, a. s. 
                                                                                                Ivana Hrončeková, člen predstavenstva 
 


