
 

 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB 
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

 

Objednávateľ.  Gymnázium Mikuláša Kováča,  

Obchodné meno: 

Sídlo:           Mládežnícka ul. 51, 974 04  Banská Bystrica  

IČO:             00626317 

DIČ:           2021555888 

IČ DPH: 

Zastúpený:          PaedDr. Alena Paulová, riaditeľka 

V mene ktorého koná:           PaedDr. Alena Paulová, riaditeľka 

Bankové spojenie:                 Štátna pokladnica 

Číslo účtu:          7000108400/8180 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ 

Obchodné meno:   

Sídlo:     

IČO:     

DIČ:        

IČ DPH:    

Zapísaný v:  

V mene ktorého koná:   

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

(ďalej „poskytovateľ“) 

 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“) 

 

uzatvárajú zmluvu o poskytovaní poradenských služieb (ďalej len „zmluva“) v nasledovnom znení: 

 

Článok I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy a za podmienok v nej stanovených zaväzuje pre 

objednávateľa vykonávať poradenské služby bližšie špecifikované v bode 1.2 tohto článku 

a objednávateľ sa zaväzuje za služby podľa tejto zmluvy zaplatiť poskytovateľovi odmenu podľa 

tejto zmluvy a to za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

 

2. Poskytovateľ bude pre objednávateľa vykonávať nasledovné služby: 

a) Konzultačno-poradenské služby pri príprave a vypracovaní Žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku IROP z Operačného programu Kvalita životného 

prostredia, Výzva na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP – PO4 – 

SC431 – 2018 - 48 zverejnená 21.12.2018. 



 

 

b) Realizáciu kompletného obstarávania Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Výzva na Zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP – PO4 – SC431 – 2018 - 48 

c) Realizáciu externého manažmentu: 

(i) manažment pre podpis zmlúv a dodatkov vo vzťahu objednávateľ a IROP 

(ii) konzultácie a príprava monitorovacích správ, 

(iii) konzultácie, príprava a vypracovanie žiadostí o platbu, 

(iv) kontrola zmeny subdodávateľov víťazného uchádzača, 

(v) vypracovanie dodatkov k zmluve s víťazným uchádzačom, 

(vi) manažment pre akékoľvek otvorenie zmluvy s víťazným uchádzačom. 

 

Článok II. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou 

a podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho záujmami, ktoré poskytovateľ pozná alebo musí 

poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť poskytnutím služieb dosiahnutý a ktorý je 

poskytovateľovi známy.  Poskytovateľ je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas. 

 

2. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone 

činnosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa. Od jeho pokynov sa môže 

odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme objednávateľa a poskytovateľ nemôže včas 

dostať jeho súhlas. 

 

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri výkone jeho činností, je 

povinný poskytovať mu včas potrebné dokumenty, veci a informácie súvisiace s predmetom tejto 

zmluvy, inak poskytovateľ nezodpovedá za riadne a včasné plnenie tejto zmluvy. 

 

4. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach objednávateľa, 

o ktorých sa dozvie pri realizácií služieb podľa tejto zmluvy a zaväzuje sa nesprístupniť tretím 

osobám informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo objednávateľa, ako aj informácie, ktoré 

objednávateľ označí ako dôverné. 

 

5. Objednávateľ vystaví poskytovateľovi písomné splnomocnenie na zriaďovanie záležitostí, ktoré 

vyžadujú uskutočnenie právnych úkonov v mene objednávateľa. 

 

6. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi svojou činnosťou, ak konal na 

pokyn objednávateľa, vykonanie ktorého spôsobilo objednávateľovi vznik škody. 

 

7. Kontaktnými osobami oprávnenými na komunikáciu týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy sú 

za objednávateľa : 

PaedDr. Alena Paulová        048/423 0061    sekretariat@gmk-bb.sk 

Ing. Anna Horáková             0911 956 324    anna.horakova@gmk-bb.sk 

 

za poskytovateľa : 

............................, tel. č.: +,        

               email:  

 



 

 

Zmluvná strana môže zmeniť svoju kontaktnú osobu písomným oznámením doručeným druhej 

Zmluvnej strane. 

 

Článok III. 

ODMENA 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odmenu za služby uvedené 

v tejto zmluve na základe faktúry vytavených poskytovateľom v sume: 

Cena celkom:                                             slovom: 

Platba odmeny bude realizovaná nasledovne: 

XXXXXX po doručení kompletnej Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku spolu 

s požadovanými náležitosťami (prílohami) na adresu príslušného riadiaceho alebo 

sprostredkovateľského orgánu. Poskytovateľ je povinný o doručení Žiadosti predložiť 

objednávateľovi relevantný doklad. Zmluvné strany sa dohodli, že k tomuto dátumu dochádza 

k uskutočneniu celkového zdaniteľného plnenia a mandatárom bude vystavená faktúra – daňový 

doklad. 

2. V odmene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa spojené s poskytovaním služieb podľa tejto 

zmluvy, najmä materiálové a mzdové náklady, ako aj iné režijné náklady. K odmene bude 

pripočítaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. 

 

3. Odmena bude zo strany objednávateľa uhrádzaná na základe predchádzajúcej fakturácie na účet 

poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany dojednávajú splatnosť faktúry vystavenej poskytovateľom do 10 dní od obdržania 

finančného príspevku od zriaďovateľa školy. 

 

Článok IV. 

ZMLUVNÉ SANKCIE ZA OMEŠKANIE 

 

1. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením odmeny podľa článku III. tejto 

zmluvy sa  zmluvné strany  dohodli, že poskytovateľ si nebude uplatňovať úrok z omeškania  

v zmysle § 369  Obchodného zákonníka. 

 

Článok V. 

INFORMAČNO TECHNOLOGICKÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM (ITMS) 

 

1. Poskytovateľ zabezpečí prístup pre objednávateľa na jeho užívateľské konto vo verejnom portáli 

ITMS za účelom vypracovania Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v elektronickom formulári. 

2. Poskytovateľ zaregistruje objednávateľa na verejnom portáli ITMS a poskytovateľ je povinný 

zaslať žiadosť o aktiváciu užívateľského konta najneskôr do 5 pracovných dní od uzavretia tejto 

zmluvy. 

3. Po obdržaní GRID karty z datacentra je objednávateľ povinný o tejto skutočnosti ihneď 

informovať poskytovateľa a poskytnúť mu GRID kartu spolu s prihlasovacím menom a heslom. 

Poskytovateľ je oprávnený používať užívateľské konto objednávateľa neobmedzenie po dobu 

trvania výzvy. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť a informácie poskytovateľovi potrebné pre 

zabezpečenie prístupu na verejný portál ITMS. 

 



 

 

Článok VI. 

TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti tejto zmluvy do dňa doručenia 

kompletnej Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku spolu s požadovanými náležitosťami 

(prílohami) na adresu príslušného riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu. 

 

2. Právny vzťah založený touto zmluvou zanikne: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán o zrušení zmluvy, alebo 

b) písomným odstúpením od tejto zmluvy, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán podstatným 

spôsobom porušuje túto zmluvu. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy považujú: 

a) opakované nedodržanie dohodnutých termínov realizácie predmetu zmluvy zo strany 

poskytovateľa, 

b) nedodržanie termínu splatnosti vystavených faktúr, 

c) neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, 

d) na objednávateľa bol vyhlásený konkurz alebo bola objednávateľovi povolená 

reštrukturalizácia, alebo objednávateľ vstúpil do likvidácie 

 

4. Za deň, kedy niektorá zo zmluvných strán odstúpila od zmluvy, sa považuje deň, kedy bolo druhej 

zmluvnej strane doručené odôvodnené písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy. 

 

 

 

 

Článok VII. 

ZÁVERČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa, v Centrálnom registri zmlúv.  

 

2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými číslovanými dodatkami podpísanými oboma 

zmluvnými stranami. 

 

3. Vzťahy zmluvných strán založené zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

 

4. Prípadná neplatnosť niektorej časti zmluvy nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných 

dojednaní. V prípade, že je niektorá časť zmluvy neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, 

použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou 

najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní zmluvy. 

 

5. Táto zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu tejto 

zmluvy, pričom ako taká v celom rozsahu nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne aj 

písomné dohovory zmluvných strán ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu tejto zmluvy. 

 



 

 

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ prevezme dva rovnopisy,  

poskytovateľ prevezme  jeden rovnopis. 

 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola 

uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné prejavy sú dostatočne 

zrozumiteľné, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpísali. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa .......... 

 

 

objednávateľ:      poskytovateľ: 

 

 

 

 

 

________________________________   ________________________________ 

        PaedDr. Alena Paulová,  

                    riaditeľka       


