
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 
 

I. 

Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Obec Likavka  
Sídlo Jánovčíková 815, 034 95 Likavka    
Zastúpený:  Ing. Marián Javorka, starosta obce 
IČO:  00315362    
DIČ:  2020589582       
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu/IBAN:  SK8856000000008338720001 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Poskytovateľ:   Nicolson, s.r.o. 
sídlo Za kláštorom 22, 034 01 Ružomberok        
konajúci:  JUDr. Radovan Birka - konateľ    
IČO:  46 068 325    
DIČ:  2023205635    
IČ DPH:  SK2023205635        
Bankové spojenie:  FIO banka, a.s.  
IBAN:  SK4183300000002400685044    
  
 
(ďalej len „poskytovateľ“) 

 
II. 

Základné ustanovenia  
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že objednávateľovi poskytne službu „Informovanie a 
komunikácia“ pre projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy 
a školskej jedálne v Likavke“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19, za 
podmienok stanovených v tejto zmluve. Poskytované služby, ktoré sú predmetom tejto 
zmluvy sú bližšie špecifikovanými v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnuté služby prevziať a za ich poskytnutie zaplatiť 
poskytovateľovi dojednanú cenu podľa čl. V. tejto zmluvy. 

 

III. 

Termín plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Termín plnenia zmluvy je rozdelený v závislosti od potreby zabezpečenia a osadenia 
propagačných a informačných materiálov vypracovaných v súlade s Prílohou č. 1 tejto 
zmluvy vrátane k nim prislúchajúcich služieb, nasledovne: 

a) dočasný pútač - 1 ks - od začatia fyzickej realizácie aktivít projektu počas celej 
doby realizácie aktivít projektu; 

b) stála tabuľa – 1 ks – pred ukončením realizácie aktivít projektu. Stála tabuľa musí 
byť inštalovaná najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu. 

c) publikovanie článku o projekte – 1 ks - najneskôr do skončenia realizácie aktivít 
projektu.  



 

2. Poskytovateľ je oprávnený poveriť poskytnutím služieb aj inú osobu, pričom zodpovedá za 
poskytnuté služby tak, akoby ich poskytoval sám. 

 

IV. 

Súčinnosť zo strany objednávateľa 

 

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov plnenia predmetu tejto zmluvy zo 
strany poskytovateľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme 
a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva, alebo ako to požaduje poskytovateľ, 
ústne, písomne, elektronicky. Poskytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa sa rozumie 
najmä včasné odovzdanie vyžiadaných podkladov. 

 
V. 

Cena 
 

1. Cena za poskytnuté služby je stanovená na základe výsledku prieskumu trhu na 1758,00 
EUR. Poskytovateľ je platca DPH. 

2. Cena za poskytnuté služby je určená nasledovne: 
 

Opis predmetu 
zákazky 

Služby 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 
Celková konečná 

cena v EUR 

Informovanie a 
komunikácia 

Dočasný pútač ks 1 912,00 

Stála tabuľa ks 1 498,00 

Publikovanie 
článku o 
projekte 

ks 1 348,00 

Celková konečná cena v EUR 1 758,00 

 
3. Cena za poskytnuté služby je splatná nasledovne: 

a) fakturácia bude uskutočňovaná na základe čiastkových faktúr vystavených 
Poskytovateľom a doručených Objednávateľovi, 

b) podkladom pre fakturáciu bude Súpis poskytnutých služieb za príslušný kalendárny 
mesiac, pričom  Súpis poskytnutých služieb je Poskytovateľ povinný doložiť ako prílohu 
ku každej faktúre, 

c) čiastkové faktúry budú vystavené a uhradené v plnej čiastke. 
4. Ak faktúra vystavená Poskytovateľom a doručená Objednávateľovi podľa tohto článku 

Zmluvy nemá náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, alebo ak prílohou faktúry nie je Súpis poskytnutých služieb 
je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie. Za 
deň doručenia faktúry podľa tohto článku zmluvy sa v takom prípade považuje až 
doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry. 

5. Cena služby bude zo strany objednávateľa poskytovateľovi zaplatená na základe 
čiastkových faktúr poskytovateľa, poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúry po poskytnutí 
služby, a faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.   

6. V texte faktúry musí byť uvedená okrem zákonom stanovených náležitostí aj špecifikácia 
tejto zmluvy, na základe ktorej dochádza k fakturácii a názov zákazky. 

 
VI. 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na 
vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný 



riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
metodickými pokynmi.  

2. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa v  prípade, že 
nemôže plniť záväzky podľa tejto zmluvy a jej plnenie je ohrozené. 

3. Pri plnení predmetu zmluvy poskytovateľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  
a. Poskytovateľ príspevku a ním poverené osoby,  
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby,  
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) 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 písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
5. Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovať propagačné a informačné materiály podľa Prílohy č. 1 

tejto zmluvy a v súlade s aktuálne platným Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre 
OP KŽP, vydaného Ministerstvom životného prostredia SR, dostupnom na: http://www.op-
kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-
komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf 

 

VII. 
Zmluvná pokuta, odstúpenie od zmluvy 

 
1. V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služby, má objednávateľ právo uplatniť 

voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny práce za každý 
deň omeškania.  

2. V prípade omeškania objednávateľa s platbou má poskytovateľ právo uplatniť si úrok z 
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň z omeškania.  

3.  Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby v súlade s ustanoveniami podľa tejto zmluvy, 
a v prípade porušenia tejto povinnosti sa zaväzuje objednávateľovi zaplatiť zmluvnú 
pokutu vo výške 1% z celkovej ceny práce v každom jednotlivom prípade porušenia, 
pokiaľ takéto porušenie predstavuje podstatné porušenie zmluvy ako je uvedené v bode 
5. tohto VII. tejto zmluvy.  

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

5. Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v 
zmysle § 345 Obch. zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana 
od zmluvy odstúpiť pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného 
odkladu najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedel. Za podstatné 
porušenie zmluvy zo strany poskytovateľa sa na základe dohody zmluvných strán 
považujú porušenia definované v Obchodnom zákonníku. 

6. V prípade odstúpenia od zmluvy, táto zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle 
oprávnenej strany druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a 
povinností zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, 
nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok 
objednávateľa na odstránenie zistených vád už poskytnutej služby.  

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v 

prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky finančnej kontroly 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf


Poskytovateľa príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania 
tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

 
VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov.  

2. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre 
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.  

3. Akákoľvek zmena a doplnenie tejto zmluvy môže byť uskutočnená len formou písomného 
dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. 

4. Za doručenie písomností v súvislosti s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa považuje: 

a) osobné doručenie písomností oprávnenej osobe druhej zmluvnej strany, ktorá je 

povinná potvrdiť prevzatie písomnosti, k doručeniu môže dôjsť priamo zmluvnou 

stranou alebo prostredníctvom kuriéra, alebo  

b) zaslanie písomnosti prostredníctvo pošty na adresu sídla alebo miesta podnikania 

zmluvnej strany tak, ako je uvedená v príslušnom registri; v prípade, ak sa zaslaná 

zásielka vráti späť ako nedoručená, považuje sa za doručenú, uplynutím 7 dní od jej 

podania na doporučenú poštovú prepravu.  

5. Práva a povinnosti, resp. podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka.  

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Poskytovateľ obdrží dva 
rovnopisy. Súčasťou tejto zmluvy je špecifikácia predmetu zákazky. 

7. Táto zmluva vznikla na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán,   nie v tiesni a 
nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností pripájajú zmluvné 
strany k dohodnutým zmluvným ustanoveniam svoje podpisy.    
 
Prílohy:  
Príloha č. 1. Špecifikácia predmetu zákazky 
 

V Likavke dňa 12.02.2019    V Ružomberku dňa 12.02.2019 

 

Objednávateľ      Poskytovateľ 

 

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

Ing. Marián Javorka, starosta obce   JUDr. Radovan Birka, konateľ 

      

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Špecifikácia predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky je zabezpečenie oblasti informovania a komunikácie o projekte s 

názvom: „Zníženie energetickej náročnosti materskej školy a školskej jedálne v Likavke“. 

 

Služby informovania a komunikácie projektu zahŕňajú:  

- zabezpečenie propagačných a informačných materiálov, 

- komunikácia s dodávateľmi propagačných a informačných materiálov,  

- kontrola dodávaných tovarov v súlade s prieskumom trhu, v súlade s projektom a 

zásadami publicity. 

 

Medzi propagačné a informačné materiály patria: 

a) Dočasný pútač - v počte 1 ks  

Pútač musí byť osadený od začatia fyzickej realizácie aktivít projektu a počas celej doby 

realizácie aktivít projektu a musí spĺňať nasledovné podmienky: 

Rozmery a umiestnenie veľkoplošného pútača 

Veľkoplošný dočasný pútač bude umiestnený na ľahko viditeľnom mieste realizácie projektu, 

ktoré určí obstarávateľ, kde bude pevne prichytený podľa pokynov obstarávateľa.  

Požadovaný rozmer pútača – 1 x 2,5 m  

Požadovaný materiál pútača – plastové prevedenie. 

Na pútači musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať 

prinajmenšom 25 % plochy pútača:  

• znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v Prílohe II 

vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku úniu1;  

• odkaz na príslušný fond t.j. EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“ 

• názov projektu;  

• hlavný cieľ projektu;  

• zazmluvnenú výšku NFP;  

• text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ: „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“;  

• informácie súvisiace s OP KŽP t.j. odkaz na stránku OP KŽP: www.op-kzp.sk;  

• zazmluvnený dátum začatia a ukončenia projektu (vo formáte mm/rrrr - mm/rrrr);  

•  na pútači ďalej musí byť vyobrazené logo OP KŽP2. 

                                                           
1 Povinné grafické normy znaku Európskej únie sú uvedené v dokumente MANUÁL PRE INFORMOVANIE A 

KOMUNIKÁCIU pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejneného na stránke: http://www.op-kzp.sk/wp-

content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf  
2 Logo OP KŽP musí byť v súlade s pokynmi na použitie loga OP KŽP a vymedzenie štandardných farieb uvedených 

v dokumente MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

zverejneného na stránke: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf


 

b) Stála tabuľa - v počte 1 ks  

Stála tabuľa musí byť inštalovaná na dobre viditeľnom mieste realizácie projektu, a to pred 

ukončením realizácie aktivít projektu. Stála tabuľa musí byť inštalovaná najmenej po 

dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.  

 

Rozmery a umiestnenie stálej tabule  

Stála tabuľa bude umiestnená na dobre viditeľnom mieste realizácie projektu tak aby 

nenarušila ráz a charakter projektu s ohľadom predovšetkým na historické a stavebné prvky.  

Požadovaný rozmer tabule - 30 x 20 cm.  

Požadovaný materiál stálej tabule – plastové prevedenie. 

Na stálej tabuli musia byť uvedené nasledovné informácie, pričom spolu budú zaberať 

prinajmenšom 25 % plochy tabule:  

• znak Európskej únie v súlade s grafickými normami vykonávacieho nariadenia a odkaz na 

Európsku úniu3;  

• odkaz na príslušný fond t.j. EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“ 

• názov projektu;  

• hlavný cieľ projektu;  

• zazmluvnenú výšku NFP 

• na stálej tabuli musí byť vyobrazené logo OP KŽP4  

• text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ: „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“ 

• informácie súvisiace s OP KŽP t.j. odkaz na stránku OP KŽP: www.op-kzp.sk 

• dátum ukončenia projektu – vo formáte mesiac a rok. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf resp. v súlade s prílohou č. 1 tohto manuálu resp. v súlade s prílohou č. 

1 manuálu http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/05/DMOPKZP_.pdf 
3 Povinné grafické normy znaku Európskej únie sú uvedené v dokumente MANUÁL PRE INFORMOVANIE A 

KOMUNIKÁCIU pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejneného na stránke: http://www.op-kzp.sk/wp-

content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf  
4 Logo OP KŽP musí byť v súlade s pokynmi na použitie loga OP KŽP a vymedzenie štandardných farieb uvedených 

v dokumente MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

zverejneného na stránke: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-

komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf resp. v súlade s prílohou č. 1 tohto manuálu resp. v súlade s prílohou č. 

1 manuálu http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/05/DMOPKZP_.pdf 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/05/DMOPKZP_.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/05/DMOPKZP_.pdf


c) Publikovanie článku o projekte - v počte 1 ks zverejnený jednorazovo v printovej 

podobe v regionálnom periodiku. Článok bude uverejnený najneskôr do ukončenia 

realizácie aktivít projektu a musí obsahovať: 

• znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe II 

vykonávacieho nariadenia a odkaz na Európsku úniu5;  

• odkaz na príslušný fond EFRR: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,  

• vyobrazené logo OP KŽP6  

• názov projektu 

• stručnú textovú charakteristiku projektu v rozsahu do 2000 znakov. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Povinné grafické normy znaku Európskej únie sú uvedené v dokumente MANUÁL PRE INFORMOVANIE A 

KOMUNIKÁCIU pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejneného na stránke: http://www.op-kzp.sk/wp-

content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf 
6 Logo OP KŽP musí byť v súlade s pokynmi na použitie loga OP KŽP a vymedzenie štandardných farieb uvedených 

v dokumente MANUÁL PRE INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIU pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

zverejneného na stránke: http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-

komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf resp. v súlade s prílohou č. 1 tohto manuálu resp. v súlade s prílohou č. 

1 manuálu http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/05/DMOPKZP_.pdf  

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Manual-pre-informovanie-a-komunikaciu_verzia1.3_december-2018_bez-SZ.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/05/DMOPKZP_.pdf

