
Zmluva o poskytovaní služieb 
 

externého projektového riadenia pre projekt  „Obnova a revitalizácia historického 

parku v Lednických Rovniach“ 
 

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ 

Názov:    Obec Lednické Rovne 

Sídlo:     Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne 

Štatutárny zástupca :   Mgr. Marian Horečný – starosta obce          

IČO:     00 317 462 

DIČ:     2020615597 

            (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

Poskytovateľ 

            Obchodné meno: SYSTEM SOLUTIONS s.r.o. 

            Sídlo:  Republiky 10, 010 01 Žilina 

            Kontaktné miesto: Republiky 10, 010 01 Žilina 

            IČO: 44 222 882 

            DIČ: 2022631237 

            Zastúpený: Mgr. Mária Rybárová 

            Bankové spojenie: Tatra banka a.s. Bratislava, 

 IBAN: SK35 1100 0000 0026 2014 2340 

            (ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Obnova a revitalizácia historického parku 

v Lednických Rovniach“ z výzvy CLT01 programu „PODNIKANIE V OBLASTI 

KULTÚRY, KULTÚRNE DEDIČSTVO A KULTÚRNA SPOLUPRÁCA“ z 

Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej 

prípadné dodatky, môžu byť zverejnené na webovom sídle správcu programu a budú 

zverejnené na webovom sídle objednávateľa. 

 
 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy bude poskytovanie služieb externého projektového riadenia 

projektu súvisiace s implementáciou projektu č. CLT01028 s názvom „Obnova 

a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“ (ďalej len „projekt“) (ďalej 

len „projekt“) v zmysle a v súlade s usmerneniami RO/SO RO, z finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a nadväzujúcimi 
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dokumentami zverejnenými príslušným RO/SO RO, ako aj s projektovou zmluvou 

uzatvorenej na základe schválenej žiadosti CLT01028 

 

2. Rozsah poskytnutých služieb: Zabezpečenie externého projektového riadenia projektu 

č. CLT01028 s názvom „Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických 

Rovniach“ z výzvy CLT01 programu „Cultural Entrepreneurship, Cultural Heritage and 

Cultural Cooperation“ z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 pod Správcom 

programu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Služba 

spočíva v zabezpečení činnosti projektového manažmentu (projektové a finančné 

riadenie, finančné riadenie, monitorovanie a povinná publicita) vrátane komunikácie so 

Správcom programu, a to v slovenskom a anglickom jazyku. Predmetné činnosti budú 

vykonávané v priebehu implementácie projektu od účinnosti zmluvy na dodanie 

predmetných služieb do ukončenia projektu 30.04.2024. Opis činnosti projektového 

manažmentu najmä: 

 

 projektové riadenie projektu v zmysle usmernení Ministerstva investícií, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ako Správcu programu pre program 

„PODNIKANIE V OBLASTI KULTÚRY, KULTÚRNE DEDIČSTVO 

A KULTÚRNA SPOLUPRÁCA“;  

 projektové riadenie projektu v súlade s projektovou zmluvou na realizáciu projektu v 

rámci programu medzi mandantom a Správcom programu ako aj súvisiacej riadiacej 

dokumentácie;  

 komunikácia so Správcom programu;  

 spracovanie priebežných správ a záverečnej správy o projekte vrátane povinných príloh 

na základe podkladov prijímateľa;  

 komunikácia s partnermi projektu a manažérom zabezpečujúcim medzinárodné vzťahy; 

 spolupráca v rámci opatrení pre publicitu a informovanosť v zmysle projektovej 

zmluvy, sledovanie publicity projektu;  

 dohľad nad zabezpečovaním vecného a časového súladu projektu s podmienkami 

projektovej zmluvy;  

 kontrola dokumentácie k projektu;  

 plánovanie a riadenie aktivít projektu v súvislosti s verejným obstarávaním;  

 riadenie zmenových procesov;  

 poradenstvo k realizácií jednotlivých aktivít projektu;  

 účasť na kontrolách na mieste vykonávaných správcom programu, resp. iným 

oprávneným orgánom;  

 finančné riadenie projektu v súlade s projektovou zmluvou ako aj súvisiacej riadiacej 

dokumentácie;  

 spracovanie zoznamu účtovných dokladov k priebežným správam a záverečnej správe 

o projekte;  

 kontrola ostatnej účtovnej dokumentácie predkladanej k priebežným správam a 

záverečnej správe projekte;  

 konzultácie a kontrola účtovných dokladov;  

 dohľad nad zabezpečovaním finančného súladu projektu s podmienkami projektovej 

zmluvy;  

 poradenstvo k realizácií jednotlivých finančných operácií v súvislosti s projektom; 

 zodpovednosť za oprávnenosť výdavkov prijímateľa v súlade s platnými pravidlami 

oprávnenosti;  

 sledovanie právnych predpisov SR a EÚ a usmernení Správcu programu;  

 sledovanie a priebežne vyhodnocovanie plnenia merateľných ukazovateľov projektu;  

 priebežne hodnotenie realizácie projektu a dosahovanie čiastkových cieľov;  
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 spracúvanie hodnotiacich správ, štatistík a príkladov dobrej praxe;  

 koordinácia povinností informovania a povinnej publicity projektu;  

 vedenie evidencie výstupov externej komunikácie voči verejnosti a médiám a voči 

orgánom vystupujúcim v procese implementácie;  

 propagačné a informačné projektové činnosti podľa požiadaviek na informácie a 

publicitu v súlade s Sprievodcom komunikácie a dizajnom) správcu programu. 

 

3. Služby externého riadenia projektu budú poskytované v rozsahu max. 1140 hodín počas 

celej doby realizácie projektu. 

 

4. Služby externého riadenia projektu sú oprávneným výdavkom v rámci uvedeného 

projektu a budú financované z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 

priestoru a z vlastných zdrojov Objednávateľa ako prijímateľa nenávratného finančného 

príspevku. 

 

 

Článok IV. 

Čas a podmienky plnenia 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať predmet plnenia podľa čl. III Predmet zmluvy, 

bod 2. od podpisu tejto zmluvy a nadobudnutia jej účinnosti počas celej doby realizácie 

všetkých hlavných a podporných aktivít projektu až do vypracovania a schválenia 

Záverečnej monitorovacej správy a Záverečnej žiadosti o platbu. 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať predmet plnenia podľa čl. III Predmet zmluvy, 

bod 2. Objednávateľovi až do schválenia Záverečnej monitorovacej správy a Záverečnej 

žiadosti o platbu projektu tak, aby neohrozil termíny predkladania žiadostí a správ. 

 

3. Všetky návrhy písomných dokladov Poskytovateľ predloží Objednávateľovi na 

odsúhlasenie pred ich podpisom. 

 

 

Článok V. 

Spolupôsobenie Objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje určiť zodpovednú osobu, ktorá bude stálym konzultantom 

Poskytovateľovi za účelom úspešnej implementácie projektu v zmysle Zmluvy o NFP. 

 

2. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o všetkých 

skutočnostiach súvisiacich s projektom, ktoré majú vplyv na riadne plnenie tejto 

zmluvy. 

 

3. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi informácie, prípadne mu 

odovzdať všetky podklady vypracované v zmysle plnenia predmetu tejto zmluvy 

bezodkladne odo dňa ich vyžiadania Objednávateľom alebo v primeranom čase 

potrebnom na vypracovanie podkladov alebo dokumentov, ak Poskytovateľ nevedel 

alebo nemohol vedieť o potrebe vypracovania podkladov alebo dokumentov pred 

obdržaním vyžiadania Objednávateľom. 

 

4. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím riadneho a včasného spolupôsobenia 

nie je Poskytovateľ v omeškaní so splnením povinnosti poskytnúť predmet tejto zmluvy 

v dohodnutom termíne podľa článku IV. 
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5. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť a pravdivosť odovzdaných podkladov, ako aj za to, 

že skutočnosti v nich uvedené zodpovedajú realite a sú bez právnych vád. 

 

6. Objednávateľ je povinný poslať, alebo oznámiť Poskytovateľovi informáciu o 

schválení/neschválení žiadostí o platbu a monitorovacích správ do 7 dní od prijatia 

oznámenia zo strany príslušného Riadiaceho orgánu. 

 

 

Článok VI. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena uvedená za činnosti špecifikované v čl. III Predmet zmluvy je stanovená 

nasledovne:  

 

CELKOVÁ CENA bez DPH       18 240,00 EUR 

CELKOVÁ CENA s DPH           21 888,00 EUR 

 

Celková cena za predmet zmluvy je konečná a nemenná. 

 

2. Hodinová sadzba za poskytovanie služieb za činnosti špecifikované v čl. III Predmet 

zmluvy je stanovená nasledovne: 

Cena za 1 hod. poskytovania služby 16,00 EUR 

Cena za 1 hod. poskytovania služby vrátane DPH 19,20 EUR 

Počet odpracovaných hodín x hodinová sadzba nesmie presiahnuť cenu poskytnutej 

služby za celý predmet zákazky v zmysle ods. 1 tohto článku zmluvy. 

 

3. Poskytovateľ vystaví faktúru za každý jeden mesiac plnenia predmetu zmluvy na 

základe predloženého Súpisu vykonanej činnosti. K súpisu je potrebné doložiť 

hodinovú špecifikáciu za každé zúčtovacie a fakturované obdobie zvlášť. 

 

4. Ak sú splnené ustanovenia predmetu zmluvy, uvedené v článku III., Poskytovateľ 

vystaví faktúru so všetkými náležitosťami v zmysle zákonných požiadaviek a 

Objednávateľ sa zaväzuje ju v lehote splatnosti uhradiť. 

 

5. Faktúra vystavená Poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti predpísané 

osobitným zákonom a požiadavkami RO/SO pre finančný mechanizmus EHP. Faktúra 

bude predložená Objednávateľovi v šiestich vyhotoveniach. V prípade, že faktúra 

nebude obsahovať niektorú z povinných a požadovaných náležitostí faktúry, 

Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru na doplnenie. V takomto prípade sa zastaví 

plynutie lehoty splatnosti a doručením opravenej faktúry Objednávateľovi začne plynúť 

nová lehota splatnosti. Lehota splatnosti začína plynúť až dňom doručenia takej faktúry, 

ktorá obsahuje všetky podstatné náležitosti. 

 

6. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

 

7. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 

Objednávateľa, bude Poskytovateľ za služby rozpracované ku dňu zrušenia alebo 

odstúpenia fakturovať Objednávateľovi pomernú časť dohodnutej ceny vo výške 

rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia (odstúpenia) od tejto zmluvy. 
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Článok VII. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. V prípade ak bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr, Poskytovateľ má právo 

požadovať uhradenie úroku z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

 

2. V prípade omeškania Poskytovateľa s poskytnutím služby ako celok alebo 

ktoréhokoľvek čiastkového plnenia, má Objednávateľ právo uplatniť voči nemu 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny za predmet zmluvy za 

každý deň omeškania. 

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a v 

prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. IV. bod 2 tejto zmluvy sa zaväzuje 

Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej dohodnutej ceny za 

predmet zmluvy v každom jednotlivom prípade porušenia uvedenej povinnosti. 

 

4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok poškodenej strany na úhradu 

skutočne vzniknutej škody a zaplatenie jej náhrady. 

 

5. Ak Objednávateľovi vznikne škoda spôsobená tým, že Poskytovateľ zanedbal alebo si 

nesplnil niektorú zo svojich povinností, vrátane zákazu nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania, je povinný Objednávateľovi túto škodu v plnej miere nahradiť. 

 

6. Zmluvné pokuty a škody podľa tejto zmluvy sú splatné do 5 dní od doručenia písomnej 

výzvy na zaplatenie druhej zmluvnej strane. 

 

7. Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému alebo obom zmluvným partnerom čiastočne 

alebo úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa tejto zmluvy, sú povinní sa o tom 

bez zbytočných prieťahov informovať a spoločne podniknúť kroky na ich prekonanie. 

 

8. Pre prípad vady služieb dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať 

a povinnosť Poskytovateľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Poskytovateľ sa 

zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej 

reklamácie Objednávateľom. Reklamáciu vady je Objednávateľ povinný uplatniť 

bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou (listom, faxom, elektronickou poštou) 

u Poskytovateľa.  

 

9. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, negatívne dôsledky a sankcie, ktoré boli spôsobené 

použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Poskytovateľ ani pri vynaložení 

všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil 

Objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 

10. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť predmet činnosti určený v čl. III Predmet zmluvy 

s náležitou odbornou starostlivosťou. 

 

11. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 

predmetom zákazky, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o 

poskytnutí uvedeného NFP uzavretej objednávateľom a poskytovateľom NFP, na to 

oprávnenými osobami, ďalej poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť týmto osobám 
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vykonávajúcim kontrolu/audit/overovanie, všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené 

osoby sú: 

 

a.) Poskytovateľ pomoci a poskytovateľom poverené osoby; 

b.) Poverení zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, 

príslušnej správy finančnej kontroly; 

c.) štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v 

zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 

neskorších predpisov; 

d.) Riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES; 

e.) Osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a/ až c/ v súlade 

s príslušnými predpismi;  

f.) Úradu vlády Slovenskej republiky;  

g.) Úradu pre finančný mechanizmus;  

h.) Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva; 

i.) Výboru pre finančný mechanizmus;  

j.) Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom 

a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych 

predpisov SR.  

k.) Zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných 

prostriedkov.  

 

12. Objednávateľ má právo si uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny 

zákazky ako náhradu škody v prípade, ak dodávateľ nedodrží podmienky úplného 

prístupu k účtovníctvu dodávateľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa 

dodávateľ dopustil konania, ktoré by bolo považované za kolúzne správanie (konflikt 

záujmov, koordinácia ponúk a pod.) alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil 

výber úspešného uchádzača z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto 

zmluva. Zmluvnú pokutu má nárok si objednávateľ uplatniť u dodávateľa aj opakovane 

za každé takéto porušenie. Čo sa považuje za kolúzne správanie je definované v Príručke 

pre prijímateľa a projektového partnera pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky 

finančný mechanizmus 2014-2021 vedenej Úradom vlády ako Usmernenie U-NKB-

6/2019 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera, 

 

13. Objednávateľ je oprávnený využiť výstupy služby iba na účely vyplývajúce z tejto 

zmluvy. Presné využitie je povinný uzavrieť s Poskytovateľom zmluvu, ktorá toto 

použitie upraví.  

 

14. Táto zmluva zaniká dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v písomnej dohode. 

 

15. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach 

Objednávateľa, o ktorých sa pri realizácii služieb pre Objednávateľa dozvie. Táto 

povinnosť trvá aj po ukončení vzájomného zmluvného vzťahu, resp. jeho zániku. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 

zástupcami zmluvných strán.  
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2. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov.  

 

3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom, alebo sčasti účinné, alebo neskôr 

stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto 

neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá pokiaľ je to 

právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri 

uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 

www.lednickerovne.sk. 

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých obdrží Objednávateľ dva 

rovnopisy a poskytovateľ jeden rovnopis. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa....................                 V Žiline, dňa.................... 

 

 

 

 

 

 

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

Objednávateľ                                                            Poskytovateľ 


