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Zmluva o poskytnutí služby 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v platnom znení 

 
medzi 
 
1. Objednávateľom:  
Názov:  Mesto Krupina 
Sídlo:   Svätotrojičné námestie 4/4,96301 Krupina 
Spoločnosť zapísaná:   
Štatutárny orgán:  Ing. Radoslav Vazan 
osoby oprávnené rokovať a konať vo 
veciach zmluvných a  realizačných:     Mgr. Katarína Jankovičová 
IČO:   00320056 
DIČ:  2021152540 
Bankové spojenie:  SK24 0200 0000 0000 2002 0412 
ďalej ako „Objednávateľ“ 
 

a 
 
2.   Poskytovateľom:  
Názov:   Space Studio Design s.r.o. 
Sídlo:   Kuzmányho 15, 974 01 Banská Bystrica 
Spoločnosť zapísaná:  v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 
     oddiel: Sro, vložka číslo: 18509/S 
 
Štatutárny orgán:  Ján Kupec 
osoba oprávnená rokovať a konať vo 
veciach realizačných:     Mgr. Lenka Kupcová Zimová, senior konzultant 
IČO:   45619409 
DIČ:  2023059995 
Bankové spojenie:  Tatrabanka a.s., SK85 1100 0000 0029 2384 9992 
ďalej ako „Poskytovateľ“ 
 
Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej ako „zmluvné strany“. 
 

Preambula 
Táto zmluva sa uzatvára v súlade: 

a) so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na obstaranie zákaziek s nízkymi hodnotami,  

b) s rozpočtom mesta Krupina na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 schváleného uznesením č. 388/2021 
– MsZ, 

c) s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na obdobie 2016 – 2023. 
 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať pri realizácii projektu Objednávateľa s názvom „Revitalizácia 

medziblokových priestorov sídliska na Železničnej ulici v Krupine“, v rámci výzvy „IROP-PO4-SC431-2021-65“ 

(ďalej len „Projekt“), zabezpečenie a výkon projektového a finančného manažmentu v nasledovnom rozsahu: 

 

a) zastupovanie Objednávateľa pri realizácii vyššie uvedeného projektu navonok voči Poskytovateľovi 

nenávratného finančného príspevku  

b) zodpovednosť za administratívnu realizáciu projektu v súlade s povinnosťami Objednávateľa, vyplývajúcimi 

z príslušných dokumentov – (Zmluva o poskytnutí NFP, Programové dokumenty IROP) 

c) riadenie projektu po vecnej a obsahovej stránke, 

d) správa projektu a príslušnej dokumentácie projektu v rámci systému ITMS2014+, 

e) vykonávanie finančného riadenia projektu, 

f) plánovanie plynulého cash-flow v projekte s ohľadom na  plánovaný a reálny priebeh projektu, 
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g) koordinácia všetkých zúčastnených strán, 

h) kontrola plnenia záväzkov prijímateľa vyplývajúcich z realizácie projektu, 

i) dohľad nad správnym zúčtovaním a evidenciou dokladov, 

j) kontrola z pohľadu všetkých stanovených úloh a výstupov projektu,  

k) kontrola plnenia stanoveného časového rámca realizácie aktivít projektu, 

l) kontrola plnenia ďalších záväzkov prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, resp. objednávky, s dodávateľmi 

m) komunikácia (osobná/písomná) s Objednávateľom,  

n) komunikácia s osobou, resp. subjektom zodpovedným za verejného obstarávania v nutnom rozsahu, vo veci 

realizácie a predloženia verejného obstarávania na kontrolu SO, 

o) komunikácia s  ďalším podporným personálom participujúcim na implementácii projektu, 

p) komunikácia s dodávateľmi v nutnom rozsahu pre úspešnú realizáciu projektu, 

q) vypracovanie monitorovacích správ a žiadostí o platbu, 

r) zosúladenie postupov implementácie s aktuálne platnými dokumentmi a legislatívou, 

s) zosúladenie postupov implementácie so zmenami v aktuálne platných dokumentoch a v legislatíve, 

t) v prípade potreby organizovanie stretnutí administratívneho personálu v riadení projektu, komunikácia 

s kontrahovaným subjektom, pomoc pri organizácii a komunikácii s členmi pracovného tímu, 

u) podpora pri zabezpečení zriadenia záložného práva v súvislosti s realizáciou projektu, 

v) usmernenie Objednávateľa pri archivácii celej dokumentácie projektu, 

w) priebežné hodnotenie úspešnosti projektu počas celej doby realizácie, 

x) poskytnutie súčinnosti počas kontrol na mieste realizácie projektu, 

y) plnenie ďalších úloh priamo súvisiacich s hladkou realizáciou projektu, 

z) ostatné konzultačné a poradenské služby potrebné k implementácii projektu. 

 

 
Článok II. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť a vytvoriť podmienky pre poskytnutie služby, a to 

predovšetkým dodať potrebné podkladové materiály, účtovné a iné doklady podľa požiadavky Poskytovateľa 

a urobiť tak včas, resp. bezodkladne po výzve Poskytovateľa, pričom Objednávateľ zodpovedá za správnosť, 

platnosť, úplnosť a relevantnosť poskytnutých údajov. 

3.2. Objednávateľ svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podmienkami 

Výzvy uvedenej v článku II. bod 2.1 vrátane jej príloh, ktoré sú zverejnené aj na internetovej stránke 

vyhlasovateľa výzvy a že spĺňa všetky podmienky oprávnenosti, ktoré táto Výzva stanovuje pre žiadateľa o NFP. 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o akejkoľvek komunikácii so SO/RO 

alebo inou inštitúciou v súvislosti so projektom.  

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje v dostatočnom časovom predstihu písomne informovať Poskytovateľa a konzultovať 

s ním akékoľvek plánované zmeny alebo zmeny vyplývajúce zo splnenia alebo nesplnenia príslušných právnych 

predpisov, týkajúce sa Objednávateľa a/alebo zmeny, ktoré nastali bez jeho pričinenia/zavinenia a vykonať tak 

bezodkladne a aj po podaní ŽoNFP a to najmä, ale nielen o zmenách v predmetoch podnikania, sídle 

Objednávateľa, jeho právnej forme alebo štatutárnych orgánov. 

3.5. Splnenie záväzku Poskytovateľa poskytnúť služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a to v dohodnutom čase, je 

závislé od riadneho a včasného poskytovania súčinnosti Objednávateľom podľa tejto zmluvy. Po dobu omeškania 

Objednávateľa s poskytovaním súčinnosti podľa tejto zmluvy nie je Poskytovateľ v omeškaní so splnením záväzku 

vykonať predmet tejto zmluvy v dohodnutom čase podľa článku VI. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že sa 

v tomto prípade termíny určené Poskytovateľovi predlžujú o dobu, počas ktorej bol Objednávateľ v omeškaní 

s poskytovaním súčinnosti. 

3.6. Objednávateľ určil zodpovedného zamestnanca, uvedeného v identifikácii zmluvných strán tejto zmluvy ako 

osobu oprávnenú rokovať a konať vo veciach realizačných, ako jedinú kontaktnú osobu pre potreby realizácie 

predmetu tejto zmluvy. Táto kontaktná osoba bude povinná zabezpečiť koordináciu činností v kompetencii 

Objednávateľa v súlade s jeho povinnosťami podľa tejto zmluvy a na základe inštrukcií Poskytovateľa. 
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3.7. Objednávateľ sa zaväzuje predložiť Poskytovateľovi kompletnú ŽoNFP vrátane všetkých príloh a iné súvisiace 

dokumenty, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie služby a to na základe výzvy Poskytovateľa.  

3.8. Poskytovateľ nie je povinný začať, príp. pokračovať v poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy, ak je Objednávateľ 

v omeškaní so splnením svojej/svojich povinnosti/í podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od 

tejto zmluvy v prípade, ak Objednávateľ nesplní niektorú zo svojich povinností uvedených v článku III. tejto 

zmluvy a to ani po poskytnutí primeranej lehoty na ich dodatočné splnenie.  

3.9. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že Poskytovateľ nesplní niektorú zo svojich 

povinností uvedených v článku III. tejto zmluvy a to ani na základe písomnej výzvy Objednávateľa, v ktorej 

poskytne Poskytovateľovi primeranú dodatočnú lehotu na splnenie takejto povinnosti.  

3.10. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť predmet zmluvy s profesionálnou starostlivosťou a v zmysle legislatívy 

platnej v SR, ako aj v zmysle podmienok vyhlásenej Výzvy a v zmysle dokumentov SO/RO, ktoré určujú postupy 

a procesy pri implementácii Projektu. 

3.11. Táto Zmluva a jej obsah sú obchodným tajomstvom podľa § 17 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný 

zákonník v platnom znení. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať prísnu mlčanlivosť vo vzťahu k informáciám, 

s ktorými pri plnení úloh podľa tejto zmluvy prídu do styku. Dodržiavanie mlčanlivosti sa vzťahuje na všetky 

informácie, ktoré sa stanú dostupnými v priebehu poskytovania služby a nejedná sa o informácie bežne verejne 

dostupné. Dodržiavanie mlčanlivosti sa vzťahuje na informácie získané priamo od druhej zmluvnej strany a tiež 

na informácie získané v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy od tretích osôb. 

3.12. Strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných 

informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle 

ustanovenia § 17 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a ktoré sú stranám 

známe pri plnení predmetu tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto zmluvy. 

3.13. Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej 

zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov 

a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických, technologických, organizačných 

a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how. 

3.14. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na sprístupnenie informácií orgánom verejnej moci v prípade, keď je 

k uvedenému sprístupneniu príslušná zmluvná strana povinná na základe právneho predpisu. 

3.15. Informácie, písomné a iné podklady dodané Objednávateľom za účelom naplnenia predmetu tejto Zmluvy, ktoré 

sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti Objednávateľa, podliehajú ochrane podľa Zákona č. 618/2003 Z.z. 

v platnom znení a Poskytovateľ je oprávnený použiť ich len na účely realizácie predmetu tejto Zmluvy. Zmluvné 

strany sa dohodli, že nad rámec ochrany autorských diel podľa vyššie uvedeného zákona sa obdobná ochrana ako 

u autorských diel použije aj na myšlienku, metódu, koncept, princíp alebo objav, ktoré boli poskytnuté 

Poskytovateľom pri realizácii predmetu tejto Zmluvy, pričom tieto výsledky tvorivej duševnej činnosti 

Poskytovateľa a jeho spolu/pracovníkov sa pokladajú za know-how Poskytovateľa. 

3.16. Poskytovateľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povinností podľa tejto zmluvy 

tretiu osobu a za týmto účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti tretej 

osoby zodpovedá Poskytovateľ vo vzťahu k Objednávateľovi, akoby predmetné služby poskytoval sám.  

 

Článok III. 

Odmena za poskytnutie služby a platobné podmienky 

 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi odmenu za poskytnutie služieb podľa článku II. tejto zmluvy 

v dohodnutej výške: 

- za služby vykonané počas realizácie projektu až do jeho finančného ukončenia € 3 600,00 (slovom: EUR 

tritisícšesťsto)  

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej frekvencii fakturácie:  

  

1. časť: 900,00 EUR po podaní prvej žiadosti o platbu,  

2. časť: 900,00 EUR po podaní druhej žiadosti o platbu,  

3. časť: 900,00 EUR po podaní tretej žiadosti o platbu, 

4. časť: 900,00 EUR po schválení záverečnej monitorovacej správy projektu, alebo úhrade/zúčtovaní záverečnej 

žiadosti o platbu projektu, podľa toho, ktorá zo skutočností nastane neskôr. 
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4.2 Odmeny podľa tejto zmluvy sa budú uhrádzať na základe faktúr vystavených Poskytovateľom, pričom zmluvné 

strany sa dohodli na minimálnej splatnosti faktúr 14 dní od ich vystavenia, pokiaľ na vystavenej faktúre nie je 

uvedená dlhšia splatnosť, pričom fakturovaná suma sa považuje za splatenú dňom jej pripísania v plnej výške na 

účet Poskytovateľa. 

 
Článok IV. 

Sankcie 

 

5.1 Zmluvné strany porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v článku 3 tejto zmluvy považujú za podstatné 

porušenie zmluvy. Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Objednávateľa alebo Poskytovateľa podľa 

článku 3 tejto zmluvy (aj jednotlivo) sa zmluvné strany dohodli na nároku zmluvných strán od zmluvy odstúpiť, 

a to na základe písomného doručenia odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie je platné a účinné dňom prevzatia 

oznámenia o odstúpení zmluvnou stranou. V ostatnom sa odstúpenie riadi príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Poskytovateľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo 

výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry až do jej 

úplného zaplatenia. 

5.3 Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi porušením svojej povinnosti z tejto zmluvy, ak zaviní 

vznik škody zanedbaním odbornej starostlivosti pri plnení svojich povinností. Dodávateľ je s odbornou 

starostlivosťou povinný skúmať pokyny, podklady a iné dokumenty objednávateľa slúžiace na poskytnutie služby. 

Zmluvné strany nezodpovedajú za škodu pokiaľ preukážu, že porušenie ich povinnosti podľa tejto zmluvy bolo 

spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. 

5.4 V prípade neposkytnutia dohodnutých služieb v plnom rozsahu alebo včas má objednávateľ právo na uplatnenie 

zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny neúplne poskytnutých služieb alebo včas neposkytnutých služieb za každý 

aj začatý deň omeškania. Uplatnením zmluvných pokút nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.   

5.5 V prípade, ak objednávateľovi bude uložená sankcia alebo pokuta zo strany príslušného orgánu v dôsledku 

porušenia povinností alebo v súvislosti s porušením povinností pri realizácii projektu a bolo preukázané, že táto 

sankcia alebo pokuta je uložená v súvislosti s porušením povinností na strane poskytovateľa, poskytovateľ je 

povinný nahradiť objednávateľovi uloženú sankciu, resp. pokutu v plnej výške.  

 

Článok V. 

Termíny  

 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že začiatkom poskytovania služieb podľa článku II. tejto zmluvy deň jej podpisu druhou 

zmluvnou stranou.     

6.2 Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať uvedené služby počas doby implementácie projektu až do jeho 

administratívneho ukončenia a v nevyhnutne potrebnom rozsahu aj v období udržateľnosti projektu, čo však 

nezahŕňa spracovanie následných monitorovacích správ projektu v období udržateľnosti projektu.  

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú si vedomé právnych    

následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. Súčasne svojimi 

podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, 

ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť tejto zmluvy a zmariť tak jej účel. V prípade, že taká okolnosť existuje 

zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia. Zmluvné strany túto 

zmluvu uzatvárajú spoliehajúc sa na pravdivosť všetkých vyhlásení uvedených v tejto zmluve. 

7.2 Všetky zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len formou písomného, číslovaného a oboma zmluvnými stranami 

podpísaného dodatku k tejto zmluve. 

7.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana po jednom vyhotovení. 

7.4 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

7.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.  
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7.6 Ak jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo čiastočne neplatnými, alebo ak v tejto zmluve 

nejaké ustanovenia úplne chýbajú, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto 

neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia dohodnú zmluvné strany také platné ustanovenia, ktoré najviacej 

zodpovedajú zmyslu a účelu neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia. 

7.7 Písomnosti sa doručujú na adresy uvedené v identifikácii zmluvných strán podľa tejto zmluvy a považujú sa za 

doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať alebo uplynutím odbernej lehoty.  

7.8 Objednávateľ dáva Poskytovateľovi súhlas v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 

k spracovaniu osobných údajov Objednávateľa v rozsahu osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch 

a informáciách, ktoré Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi podľa tejto zmluvy, pre vlastné potreby Poskytovateľa 

na účely súvisiace s touto zmluvou. 

 

 

V Krupine dňa  30.05.2022    V Banskej Bystrici, dňa 6.6.2022 

 

 

 

                za Objednávateľa       za Poskytovateľa 

 

 

 

 

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

           Ing. Radoslav Vazan               Space Studio Design s.r.o. 

                  primátor                   Ján Kupec 

                     konateľ 
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