
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB  

 

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

1.1. Objednávateľ:      Obec Likavka  

Sídlo:                          034 95 Likavka 815 

V jeho mene konajúci:  Ing. Marián Javorka, starosta obce 

IČO:                            00315362 

DIČ:                            2020589582    

Bankové spojenie:         Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK88 5600 0000 0083 3872 0001 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

1.2. Poskytovateľ:   SIDIN, s.r.o. 

Sídlo:     Kurská 24, 040 22 Košice 

Zapísaný:   OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č. 42547/V 

V mene organizácie:  Ing. Ján Džupka, konateľ 

IČO:     51182424 

DIČ:    2120617521 

IČ DPH:   SK2120617521 

IBAN:    SK59 0900 0000 0051 3718 8684 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany na základe výsledkov verejného obstarávania s názvom Vypracovanie projektového 

zámeru a prístupu k projektu k výzve „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“, zákazky s 

nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí 

služieb pre projekt s názvom „Manažment údajov verejnej správy v obci Likavka“ podľa zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o VO“) (ďalej len „Zmluva“), ktorej účelom je zabezpečenie vypracovania projektového zámeru 

a prístupu k projektu. 

 

Názov projektu: Manažment údajov verejnej správy v obci Likavka (ďalej aj “Projekt“) 

Výzva: „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ - OPII-2021/7/15-DOP 

Sprostredkovateľský orgán: OP Integrovaná infraštruktúra (MIRRI) (ďalej aj „SO“ alebo 

„Poskytovateľ NFP“) 

 

Článok 1. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie vypracovania projektového zámeru a prístupu k projektu s 

názvom „Manažment údajov verejnej správy v obci Likavka“ v rámci Výzvy zameranej na 

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ - OPII-2021/7/15-DOP. Predmetom zmluvy je tiež 

zabezpečenie konzultácie pri schvaľovaní týchto dokumentov zo strany MIRRI SR. 

2. Projektový zámer a prístup k projektu je potrebné vypracovať v súlade s Výzvou č. OPII-



2021/7/15-DOP a Minimálnymi obsahových náležitostí podľa Príloha č. 10 Výzvy. Projektový 

zámer a prístup k projektu musí byť vypracovaný cez centrálny metainformačný systém verejnej 

správy (MetaIS).  
 

Článok 2. 

Termín plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť predmet zmluvy od podpisu zmluvy do 30.06.2022, 

zabezpečenie konzultácie pri schvaľovaní projektového zámeru a prístupu k projektu zo strany 

MIRRI SR – podľa potreby. 

 

Článok 3. 

Povinnosti poskytovateľa a práva objednávateľa 

 

1. Poskytovateľ je povinný vykonávať všetky činnosti podľa tejto zmluvy riadne, podľa svojich 

najlepších schopností a možností, pričom je povinný rešpektovať všetky pokyny a záujmy 

objednávateľa. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi bude za účelom riadneho plnenia záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy poskytovať nevyhnutnú súčinnosť, bez ktorej by poskytovateľ 

nemohol riadne poskytnúť službu. 

3. Ak by poskytovateľ zistil akékoľvek prekážky, ktoré by mu bránili v riadnom plnení záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy, je o tom povinný bezodkladne informovať objednávateľa a zároveň 

mu navrhnúť vhodné možnosti riešenia takýchto prekážok. 

4. Poskytovateľ bude plniť všetky záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na vlastné náklady a vlastné 

nebezpečenstvo. 

5. Poskytnutie služby objednávateľ potvrdí v písomnom protokole, v ktorom uvedie aj prípadné 

výhrady voči ich kvalite. Ak by objednávateľ v takomto protokole neuviedol určitú výhradu voči 

kvalite služby, nie je to prekážkou jej neskoršieho namietania a uplatnenia nárokov voči 

poskytovateľovi. 

 

 

Článok 4. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za predmet zmluvy podľa čl. 1. tejto zmluvy je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov stanovená vo výške: 

 
10.000,- EUR (slovom desaťtisíc) EUR bez DPH, 

12.000,- EUR (slovom dvanásťtisíc) EUR vrátane DPH.  

 

V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy. 

 

2. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať 70% ceny po odovzdaní projektového zámeru 

a prístupu k projektu a 30% po doručení stanoviska o schválení projektového zámeru 

a prístupu k projektu. 

3. Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa Obchodného zákonníka taktiež číslo zmluvy, 

číslo faktúry a označenie služieb, názov projektu: Manažment údajov verejnej správy v obci 

Likavka. 

4. V prípade, že faktúra neobsahuje potrebné náležitosti, určené príslušnými právnymi predpismi 

alebo touto zmluvou, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do desiatich pracovných dní od jej 

doručenia na doplnenie poskytovateľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína 

plynúť od doručenia novej faktúry. 

5. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 30 (tridsať) dní od jej doručenia poskytovateľom na 



číslo účtu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 

6. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti je poskytovateľ oprávnený požadovať od 

objednávateľa zákonný úrok z omeškania za každý deň omeškania. 

7. Poskytovateľ neuplatní úrok z omeškania v prípade, ak toto omeškanie bude spôsobené z dôvodu 

vyššej moci (napr. na strane Štátnej pokladnice). 

8. Faktúra sa považuje za uhradenú v termíne splatnosti odpísaním predmetnej fakturovanej čiastky 

z účtu objednávateľa na účet poskytovateľa. 

 

 

Článok 5. 

Zánik zmluvy 

 

1. Zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy. 

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia 

zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

a) nesplnenie špecifikácie predmetu zmluvy v zmysle čl. 1. zmluvy uvedené v akceptačnom 

protokole, 

b) neposkytnutie služieb v termíne uvedenom v čl. 2 bod 1. zmluvy, 

c) neuhradenie faktúry v zmysle čl. 6. zmluvy ani do 30 dní po dni splatnosti faktúry a to aj 

napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany poskytovateľa. 

4. Pri odstúpení od zmluvy objednávateľom podľa bodu 3. tohto článku nevznikne poskytovateľovi 

nárok na zaplatenie ceny za predmet zmluvy. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a nadobúda účinnosť dňom doručenia 

písomného odstúpenia na poštovú adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

 

 

Článok 6. 

Autorské práva k predmetu zmluvy 

 

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že ak plnením podľa tejto zmluvy bude vytvorené autorské dielo podľa 

zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorské 

dielo“) je poskytovateľ nositeľom autorských práv k autorskému dielu alebo jeho časti 

zhotovenému podľa tejto zmluvy a je oprávnený poskytnúť objednávateľovi autorské dielo alebo 

jeho časť v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá voči tretím osobám za 

prípadné porušenie autorského práva alebo iného práva duševného vlastníctva v súvislosti s 

vytvoreným autorským dielom a plnením podľa tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ udeľuje pre použitie autorského diela objednávateľovi výhradnú licenciu, vecne a 

územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv autora, a to akýmikoľvek spôsobmi, vrátane 

spôsobov výslovne uvedených v § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov. Poskytovateľ udeľuje licenciu na čas trvania majetkových práv autora. 

Poskytovateľ udeľuje licenciu bezodplatne. Poskytovateľ zároveň súhlasí s tým, aby objednávateľ 

udelil sublicencie na použitie autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám, 

pričom udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ 

nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť. 

3. Pokiaľ budú súčasťou plnenia poskytovateľa podľa tejto zmluvy predmety duševného vlastníctva, 

ktoré nie sú a/alebo neboli a/alebo nebudú vyvíjané špeciálne na účely plnenia tejto zmluvy, tak 

podmienky používania takýchto častí diela sa spravujú príslušnými licenčnými podmienkami ich 

výrobcov, autorov, dodávateľov, ktoré sa objednávateľ zaväzuje schváliť, a to aj na základe 

osobitnej zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom a objednávateľom, ak to ich 

výrobca/autor/dodávateľ od  poskytovateľa v súvislosti s dodaním objednávateľovi požaduje. 

Takéto schválenie však neoprávňuje poskytovateľa požadovať navýšenie ceny za služby určenej 

podľa čl. 4 zmluvy. 



Článok 7. 

Osobitné povinnosti poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon akejkoľvek kontroly, auditu alebo iného overovania 

súvisiaceho so záväzkovým vzťahom založeným touto zmluvou a poskytovať oprávneným 

orgánom všetku nevyhnutnú súčinnosť. Oprávneným orgánom na vykonanie kontroly, auditu 

alebo iného overovania sú najmä Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Útvar vnútorného 

auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, Najvyšší 

kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad 

vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, Splnomocnení zástupcovia 

Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných 

záujmov EÚ, Osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s 

poskytovateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a 

poskytovateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie 

výdavkov vzniknutých z obstarávania služieb.  

3. Záväzky poskytovateľa vyplývajúce z tohto článku trvajú aj po zániku tejto zmluvy akýmkoľvek 

spôsobom. 

 

Článok 8. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Prípadné  vzniknuté  spory  zmluvných  strán,  ktoré  by  sa  týkali  tejto  zmluvy,  budú prednostne 

riešené dohodou. 

2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných 

dodatkov k predmetnej zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 3 (tri) a 

poskytovateľ 1 (jedno) vyhotovenie. 

4. Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpisu  oprávnenými  zástupcami  obidvoch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho 

zákonníka. 

5. Ostatné právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov vo vzťahu na predmet a obsah. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že v zmluve vyjadrujú svoju slobodnú a vážnu vôľu, zmluvu si pred 

podpisom prečítali, jej obsahu plne porozumeli, súhlasia s ním a na znak toho ju podpisujú. 

 

 

V  Likavke, dňa ............                            V Košiciach, dňa .......  

 

Za objednávateľa:                  Za poskytovateľa: 

Ing. Marián Javorka – starosta obce                                 Ing. Ján Džupka, konateľ 

 


