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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Poskytovateľ 

      názov   :   EPIC Partner a.s.   

 sídlo   :   Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno  

 IČO   :   48 038 521 

 DIČ    :   2120034510 

 IČ DPH   :   SK2120034510 

             zapísaný                       :    Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10492/N 

 zast.   :    Štefan Burgel – predseda predstavenstva 

                                                                               (ďalej len ako „Poskytovateľ“) 

 

1.2. Objednávateľ 

názov   :   Obec Modrany  

 sídlo   :   Hlavná 337, 946 33 Modrany  

 IČO   :    00306584 

 DIČ   :    2021046709 

             zast.   :    Štefan Édes – starosta obce  

                                                                                                                                    

     (ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Z.z. (ďalej len "Zmluva"): 

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1. Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa práva platného na území Slovenskej 

republiky, ktorá disponuje skúsenosťami v oblasti podnikateľského poradenstva pri uchádzaní sa 

o poskytnutie a čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov programov 

Európskych spoločenstiev.  

2.2. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania pre 

zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom 

obstarávaní). Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka úspešného uchádzača 

v predmetnom verejnom obstarávaní.  

 

 



                   Obec Modrany         Hlavná 337, 946 33 Modrany 

2 

 

3. PREDMET ZMLUVY 

 

3.1  Predmetom zmluvy je poradenstvo pri implementácii projektu v rámci Operačného programu Kvalita 

životného prostredia pre Prioritnú os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.  

 

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Modrany (ďalej len 

„Projekt“) 

  

Poradenstvo sa bude týkať predovšetkým: 

a) Vypracovania žiadostí o platbu a kontrola podkladov k žiadosti o platbu, a to najmä: 

- účtovné doklady, kontrola náležitostí faktúr 

- výpisy z bankového účtu, 

- podporná dokumentácia, 

- zoznam deklarovaných výdavkov, 

- spolupráca pri zabezpečení poistenia majetku nadobudnutého z NFP, 

- kontrola jednotlivých položiek rozpočtu projektu voči fakturovaným položkám. 

b) Vypracovania priebežných monitorovacích správ a kontrola povinných príloh k priebežným 

monitorovacím správam. 

c) Vypracovanie záverečnej monitorovacej správy a kontrola povinných príloh k záverečnej 

monitorovacej správy. 

d) Zabezpečenie komunikácie v mene objednávateľa s poskytovateľom pomoci, prípadne 

s dodávateľmi v rámci projektu. 

e) Príprava žiadostí o zmenu zmluvy o poskytnutie NFP podľa požiadaviek objednávateľa. 

f) Kontrola plnenia výsledkových merateľných ukazovateľov projektu. 

g) Kontrola plnenia dopadových merateľných ukazovateľov projektu. 

h) Fyzickú účasť poskytovateľa pri kontrolách na mieste zo strany kontrolných orgánov. 

 

4. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

4.1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že vyvinie maximálnu starostlivosť o implementáciu 

príslušného projektu vo všetkých etapách jej realizácie. Starostlivosť poskytovateľa sa končí až 

poslednou platbou zo strany Riadiaceho orgánu na účet objednávateľa. 

4.2. Poskytovateľ zodpovedá len za formálnu správnosť vypracovaných dokumentov. Poskytovateľ 

nezodpovedá za správnosť podkladov poskytnutých objednávateľom, ako ani za pravdivosť údajov 

v nich uvedených. 

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť, a všetky informácie, 

podklady, dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho bude 

Poskytovateľ požadovať, potrebné na splnenie povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy. 

Poskytovateľ vyhotoví žiadosť o platbu a monitorovacie správy na základe súčinnosti poskytnutej 

Objednávateľom a na základe dokumentov a informácií, ktoré Objednávateľ v rámci tejto súčinnosti 

na požiadanie Poskytovateľovi vydá. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov 

a v nich uvedených. 

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu diela uvedenú v bode 5. 
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5. ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Za poradenstvo pri implementácii projektu podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť 

Poskytovateľovi odplatu podľa súpisu vykonaných prác. Odplata sa vypočíta podľa rozsahu skutočne 

vykonaných prác (na základe cenovej ponuky Poskytovateľa) v nasledovnej výške: 

 

Hodinová sadzba v Eur vrátane DPH (876 hodín):  8,50 Eur/hodina 

Celková cena externého manažmentu bez DPH:  6 205,00 Eur 

DPH (20 %):      1 241,00 Eur 

Celková cena externého manažmentu vrátane DPH: 7 446,00 Eur  

  

5.2. Poskytovateľ v čase podpisu tejto zmluvy je platiteľom DPH, preto bude sadzba DPH účtovaná v 

zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Cenu poskytnutých služieb resp. jej jednotlivé 

splátky podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy na základe faktúr vystavených Poskytovateľom za 

podmienok uvedených v Zmluve. Lehota splatnosti faktúr podľa dohody zmluvných strán je 14 dní. 

 

6. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

6.1. Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť čo i len časť ktorejkoľvek platby odplaty sa 

zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania 

so zaplatením dlžnej sumy. 

6.2. Omeškanie Objednávateľa so zaplatením platby odplaty sa považuje za podstatné porušenie 

zmluvnej povinnosti, a zakladá právo Poskytovateľa kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy.  

6.3. Poskytovateľ nie je v omeškaní s odovzdaním predmetu zmluvy Objednávateľovi počas doby, za 

ktorú je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou poskytnúť súčinnosť a odovzdať Poskytovateľovi 

vyžiadané dokumenty podľa bodov 4.2. a 4.3. Zmluvy, a počas doby, za ktorú je Objednávateľ 

v omeškaní s povinnosťou zaplatiť Poskytovateľovi odplatu alebo jej časť podľa tejto Zmluvy. 

6.4. Poskytovateľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povinností podľa 

Zmluvy tretiu osobu a za tým účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon 

činnosti tretej osoby zodpovedá Poskytovateľ vo vzťahu k Objednávateľovi, ako by konal sám. 

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o všetkých oznámeniach 

Riadiaceho orgánu, ktoré súvisia s implementáciou príslušného projektu. 

6.6. Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena v zozname 

klientov Poskytovateľa, zverejňovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Poskytovateľa. 

6.7. Objednávateľ dáva Poskytovateľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 

údajov k  spracovanou osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby Poskytovateľa na účely 

súvisiace s touto Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov Objednávateľa tretím osobám, ktoré 

budú so Poskytovateľom na poskytovaní Služieb spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej 

v rozsahu údajov, ktoré Poskytovateľ získal na základe tejto Zmluvy, spracovať na účely súvisiace 

s touto Zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch 

a informáciách, ktoré Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ tiež 

súhlasí, aby Poskytovateľ mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným 

zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič 

informácií. 
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7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1. Za „Opatrenie“ resp. „Operačný cieľ“ sa pre účely tejto Zmluvy považuje Operačný program 

„Kvalita životného prostredia“ prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch, Investičná priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia 

energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane 

verejných budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri 

prevádzke verejných budov 

7.2. „Riadiacim orgánom“ sa pre účely Zmluvy považuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky,  alebo prislúchajúci Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom. 

7.3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana  obdrží po 

jednom vyhotovení spolu s prílohami.  

7.4. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom 

vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje 

podpisy. 

7.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva o poskytovaní 

služieb nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia Objednávateľom. 

7.6. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným 

tovarom/prácami/službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby sú: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

EÚ. 

 

Za Poskytovateľa:     Za Objednávateľa: 

 

 

V Komárne, dňa ........................                              V Modranoch, dňa .............................. 

 

 

 

 

....................................................         ....................................................        

          Štefan Burgel      Štefan Édes    

   predseda predstavenstva          starosta 


