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Zmluva o poskytovaní služieb  
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ   

Názov : Obec Likavka  

Sídlo : Likavka č. 815, 03495 Likavka 

Štatutárny orgán : 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 

Poskytovateľ :  

Názov : Scholaris, s.r.o. 

Sídlo : Kalvária 3, 949 01 Nitra 

IČO : 46324844 

DIČ : 2023331508 

IČ DPH : SK2023331508 

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. 

IBAN : SK35 1100 0000 0029 2586 1805  

štatutárny orgán : Ing. Martina Lauková, konateľka 

Zapísaná v : OR OS Nitra., Oddiel: Sro, Vložka č. 29694/N 

e-mail : obchod@skolam.sk 

(ďalej len „poskytovateľ”) 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je záujem objednávateľa podať Žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok (ďalej len ako „ŽoNFP“) na získanie nenávratného finančného príspevku pre projekt 

Manažment údajov verejnej správy v obci Likavka (ďalej aj “Projekt“) v rámci výzvy Manažment 

údajov inštitúcie verejnej správy“ - OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

NFP (ďalej len „výzva“).  

2.2 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť služby objednávateľovi a záväzok 

objednávateľa zaplatiť odmenu poskytovateľovi za poskytnuté služby a to za podmienok, v rozsahu 

a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve. 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že v mene objednávateľa spracuje prostredníctvom verejnej časti 

ITMS2014+ ŽoNFP. Na ten účel bude poskytovať objednávateľovi tieto služby: 

a) poradenská a konzultačná činnosť  v súvislosti s vypracovaním ŽoNFP, 

b) vypracovanie  ŽoNFP vrátane povinných príloh  zmysle podmienok výzvy, 

c) vyplnenie a odoslanie Žiadosti o NFP vrátane všetkých povinných príloh prostredníctvom verejnej 

časti IMTS2014+,  

d) v prípade predloženia Výzvy na doplnenie ŽoNFP zo strany SO OP bez zbytočného odkladu, resp. 

v lehote na to určenej odstrániť vytknute nedostatky v ŽoNFP v určenom rozsahu a spôsobe.  
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Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Poskytovateľ je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov, stanovených touto zmluvou 

s odbornou starostlivosťou a v súlade s príslušnou príručkou a/alebo metodickým pokynom pre žiadanie 

NFP pre Projekt. 

3.2 Objednávateľ je v rámci uvedenej súčinnosti povinný predložiť poskytovateľovi všetky dokumenty 

uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí a v ŽoNFP.  

3.3 V súvislosti s poskytovaním predmetu zmluvy objednávateľ poskytne poskytovateľovi najmä úplné a 

správne informácie, dokumenty, listiny, podklady, plné moci ako aj inú súčinnosť, ktorá je potrebná pre 

riadne plnenie záväzkov poskytovateľa zo zmluvy. Na účel plnenia predmetu zmluvy umožní 

objednávateľ poskytovateľovi dočasný a monitorovaný prístup do verejnej časti ITMS2014+ pod 

svojim kontom. 

3.4 Poskytovateľ je povinný skontrolovať úplnosť predložených podkladov potrebných pre realizáciu 

plnenia tejto zmluvy a písomne upozorniť objednávateľa na zistené nedostatky týchto podkladov alebo 

ich nekompletnosť, s výnimkou tých, ktoré nie je schopný ako poskytovateľ predmetu tejto zmluvy po 

odbornej stránke posúdiť.  

3.5 Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od objednávateľa, poskytovateľ vyhotoví 

a odovzdá plnenie z tejto zmluvy na kontrolu objednávateľovi, v lehotách primeraných k dátumu  

zverejnenému vo výzve na predkladanie ŽoNFP.  

3.6 Poskytovateľ je povinný odoslať vypracovanú ŽoNFP vrátane príloh v zmysle čl. II ods. 2.3 písm. c) 

tejto zmluvy  a predložiť kompletnú ŽoNFP v zmysle čl. II ods. 2.3 písm. d) tejto zmluvy  najneskôr do 

31.05.2022.  

3.7 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach objednávateľa, o ktorých sa 

pri realizácii služieb pre objednávateľa dozvie. 

3.8 Poskytovateľ vyhlasuje, že je spôsobilý vykonávať činnosť v rozsahu tejto zmluvy a vykoná ju osobne, 

resp. prostredníctvom svojich zamestnancov. 

3.9 Objednávateľ je oprávnený počas platnosti tejto zmluvy zadávať poskytovateľovi pokyny súvisiace s 

poskytovaním predmetu zmluvy. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť 

objednávateľa na vecnú nesprávnosť jeho pokynov alebo na také pokyny, ktoré bránia naplniť účel 

zmluvy. Poskytovateľ je povinný postupovať podľa pokynov objednávateľa podľa predchádzajúcej vety 

len vtedy, ak objednávateľ aj po upozornení poskytovateľa na svojich pokynoch naďalej trvá. 

Poskytovateľ o pokynoch uvedených v predchádzajúcej vete včas písomne informuje objednávateľa a 

zmluvné strany budú v dobrej viere rokovať o vyriešení takejto otázky. 

3.10 Od pokynov objednávateľa sa môže poskytovateľ odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme 

objednávateľa a poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však 

poskytovateľ nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo objednávateľ. 

3.11 Predmet zmluvy bude poskytovaný v úzkej súčinnosti medzi zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa 

zaväzujú navzájom sa informovať o akejkoľvek záležitosti a/alebo skutočnosti, ktorá je, alebo o ktorej 

by zmluvné strany mali vedieť, že je relevantná vo vzťahu k poskytovanému predmetu zmluvy.  

3.12 Poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie pri poskytovaní predmetu zmluvy, ak toto omeškanie bude 

spôsobené tým, že poskytovateľ napriek urgenciám nedostane od objednávateľa, alebo iných odborných 

poradcov/expertov objednávateľa informáciu alebo súčinnosť, ktoré sú nevyhnutne potrebné na 

poskytovanie predmetu zmluvy, a ktorú si nemôže obstarať z iného zdroja. 

3.13 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku poskytnutia 

nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov, alebo akýchkoľvek iných podkladov 

poskytnutých poskytovateľovi objednávateľom. 

3.14 Pre prípad vady služieb dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť 

poskytovateľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Poskytovateľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť 
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bez zbytočného odkladu po ich oznámení zo strany objednávateľa (listom, emailom, elektronickou 

poštou). 

Čl. IV 

Odmena poskytovateľa 

4.1 Cena za poskytnutie služieb v zmysle tejto zmluvy je dohodnutá v súlade s ustanoveniami § 2 zákona 

NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon 

o cenách. 

4.2 Za poskytované  služby sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu vo výške:  

Cena bez DPH  ......................................................................................................................  3.000,- EUR 

DPH  ..........................................................................................................................................  600,- EUR 

Cena s DPH  ..........................................................................................................................  3.600,- EUR 

4.3 Poskytovateľ je oprávnený fakturovať 100% ceny po odovzdaní kompletnej ŽoNFP vrátane všetkých 

povinných príloh. 

4.4 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. 

4.5 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. 

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

účtu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 

4.7 Poskytovateľ neuplatní úrok z omeškania v prípade, ak toto omeškanie bude spôsobené z dôvodu vyššej 

moci. 

4.8 Faktúra sa považuje za uhradenú v termíne splatnosti odpísaním predmetnej fakturovanej čiastky z účtu 

objednávateľa na účet poskytovateľa. 

Čl. V 

Trvanie a zánik zmluvy 

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa účinnosti tejto zmluvy do doručenia oznámenia 

objednávateľovi o ŽoNFP. 

5.2 Zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby trvania tejto zmluvy, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) odstúpením od zmluvy. 

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

zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

5.4 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

a) nesplnenie predmetu zmluvy v zmysle čl. II zmluvy, 

b) nesplnenie predmetu zmluvy v termíne uvedenom v čl. III zmluvy, 

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

predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany poskytovateľa. 

5.5. Pri odstúpení od zmluvy objednávateľom podľa ods. 5.4. písm. a), b) tohto článku nevznikne 

poskytovateľovi nárok na zaplatenie odmeny za predmet zmluvy. 

5.6. 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.  
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Čl. VI 

Ochrana osobných údajov a dôverné informácie 

6.1 Na účely tejto zmluvy sa všetky informácie (údaje a akékoľvek podklady), ktoré si zmluvné strany 

navzájom počas plnenia predmetu zmluvy poskytujú, považujú za dôverné. 

6.2 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách pri plnení predmetu 

zmluvy a výkone práv a povinností podľa zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6.3 V prípade, ak pri plnení zmluvy má dôjsť alebo dôjde k spracovaniu osobných údajov, zmluvné strany 

budú postupovať podľa ods. 6.4, 6.5, 6.6 tohto článku zmluvy. 

6.4 Keďže činnosťou poskytovateľa pri vykonávaní predmetu zmluvy dochádza k prístupu k osobným 

údajom tretích osôb, t. j. tretích fyzických osôb, ktorých osobné údaje ako dotknutých osôb spracúva 

objednávateľ v rámci výkonu svojich zákonných kompetencií, poskytovateľ berie na vedomie, že tieto 

osobné údaje môže spracúvať, v súlade s ustanovením čl. 29 nariadenia Európskeho parlamentu a rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“), § 36 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), len na 

základe pokynov objednávateľa ako prevádzkovateľa osobných údajov. V súlade s ustanovením § 79 

zákona týmto objednávateľ zaväzuje poskytovateľa, resp. všetky fyzické osoby, ktoré pre neho 

vykonávajú činnosť v zmysle tejto zmluvy, mlčanlivosťou o osobných údajoch, s ktorými príde do 

styku, táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení platnosti tejto zmluvy. Výnimky z povinnosti 

mlčanlivosti podľa predchádzajúcej vety ustanovujú ods. 3 a 4 § 79 zákona. Poskytovateľ je osobou 

konajúcou na základe poverenia objednávateľa ako prevádzkovateľa osobných údajov, ktorá má prístup 

k osobným údajom, resp. osobou konajúcou za objednávateľa ako prevádzkovateľa osobných údajov, 

ktorá má prístup k osobným údajom. Poskytovateľ nie je sprostredkovateľom v zmysle čl. 28 

nariadenia, § 34 zákona. 

6.5 Spracúvanie osobných údajov pod dohľadom objednávateľa v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov 

podľa čl. II a III zmluvy sa redukuje na nevyhnutné spracovateľské operácie, predovšetkým nevyhnutné 

podporné činnosti, nevyhnutné prenášania osobných údajov, nevyhnutné kopírovanie osobných údajov, 

nevyhnutné opravy osobných údajov a nevyhnutné ukladanie (uchovávanie) osobných údajov. 

Poskytovateľ nesmie osobné údaje, s ktorými príde do styku, v nijakej forme prenášať mimo priestoru 

povoleného objednávateľom v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov. Pri prenášaní osobných 

údajov v rámci priestoru povoleného objednávateľom v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov je 

poskytovateľ zodpovedný za ochranu osobných údajov a za ich bezodkladné odstránenie z prenosných 

médií. Pri prenose osobných údajov cez dátové siete poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť takéhoto 

prenosu. Poskytovateľ nesmie osobné údaje poskytnúť žiadnemu príjemcovi, ani ich zverejniť. 

Poskytovateľ je povinný po skončení spracúvania podľa čl. II a III zmluvy osobné údaje vymazať. 

6.6 Poskytovateľ je pri plnení čl. II a III zmluvy povinný zachovávať mlčanlivosť a prijať primerané 

bezpečnostné opatrenia (organizačné a technické). 

Čl. VII 

Postup pri výkone predmetu zmluvy. 

Dohoda o komunikácii zmluvných strán 

7.1 Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi poverenie na výkon predmetu zmluvy. 

7.2 Objednávateľ zriadi poskytovateľovi účet na portáli ITMS2014+, obsahom ktorého bude prístup na 

portál len pre tento konkrétny projekt a žiadosť o NFP. Fyzická osoba nebude mať status správnu 

systému ani kontaktnej osoby. 

7.3 Na účel uvedený v odseku 7.1 objednávateľ poskytuje poskytovateľovi nevyhnutné informácie (údaje 

a všetky podklady) v elektronickej podobe alebo listinnej podobe. 

7.4 Poskytovateľ sa zaväzuje preukázateľne poučiť fyzické osoby, ktoré budú v jeho mene plniť povinnosti 

podľa tejto zmluvy. Uvedené neplatí, ak poskytovateľ ako fyzická osoba vykonáva povinnosti podľa 

tejto zmluvy sám. 

7.5 Zmluvné strany budú na účely tejto zmluvy komunikovať osobne, telefonicky, alebo emailom.  
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7.6 Zmluvné strany si navzájom oznámia konkrétne fyzické osoby, ktoré sú oprávnené v ich mene v rámci 

plnenia zmluvy komunikovať. 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

8.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne 

prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia. 

8.2 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé a ani ich nemôžu 

ovplyvniť zmluvné strany, napr. mobilizácia, vojna, povstanie, živelné pohromy, pandémia atď. 

8.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej  moci, strana ktorá 

sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, 

cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť 

od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. 

8.4 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

8.5 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla 

uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa 

písomnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť 

odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že 

sa písomnosť doručuje doporučene.  

8.6 Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia 

a Poskytovateľ jedno (1) vyhotovenie. 

8.7 Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú 

riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

8.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 

partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú 

na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy. 

8.9 Poskytovateľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 

8.10 Poskytovateľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy  

a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením  svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb. 

Poskytovateľ deklaruje, že žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je 

predmetom jeho obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, ktorou je viazaný, okrem skutočností 

poskytovateľom výslovne označených. 

8.11 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

8.12 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a 

potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani 

za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

V Likavke dňa V Nitre, dňa  

Za Objednávateľa: Obec Likavka Za Poskytovateľa: Scholaris, s.r.o. 

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

            Ing. Marián Javorka            Ing. Martina Lauková 

                 starosta obce                     konateľka 
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Prílohy k zmluve: 

Cenová ponuka zo dňa 31.03.2022 



Príloha č. 2: 

Eredmet.zákazky: 
Vypracovanie Žiadosti o NFP k Výzve OPI1-2021/7/15-DOP 

Návrh na plnenie súťažných kritérií 

9. 
Ysreiný obstarávateľ: 
Obec Likavka, 034 95 Likavka 815 

  

  

    
  

  

Objekt b Žiadosti o Merná V Jed. cena | Spolu bez | Spolu s 

č. NFP K Výzve OPII | jednotka | 96 | bez DPH | DPH | DPH 
2021/7/15-DOP 

1. Vypracovanie žiadosti o komplet 3000,00€ | 3000,00€ | 3600,00€ 
NFP 

Cena spolu: 3600,00€         
  

#V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním služby a s tým súvisiacich tovarov v 
požadovanom rozsahu, vyplývajúce z opisu a príloh tejto Výzvy. 

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na to vo svojej cenovej ponuke. 

  

Ponuku predkladá 
  

Názov spoločnosti: Scholaris, s.r.o. 
  

Sídlo spoločnosti: Kalvária 3, 949 01 Nitra 
  

Kontaktná osoba: Ing. Martina Lauková 
  

| emailová adresa: obchodaskolam.sk 
  

  

  

  

Telefonický kontakt: 0914 330 555 
      Dátum vypracovania cenovej ponuky: 31.3.2022 
  

Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní 
využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu: 

  

Meno a priezvisko: de 

Obchodné meno alebo názov: „ie 

Adresa pobytu: s 

  

  

  

  

Sídlo alebo miesto podnikania: 

Identifikačné číslo, ak bolo 
pridelené: „ 

  

      
V Nitre dňa 31.3.2022 

REDO R o RYS EO REPE PYPOVYS YPPEPESO RS PE rano nn otvoccu 

Ine. pýťávtjna Laukova, konateľ spoločnosti 

Scholaris, s.r.o. 

Kalvária 3 / 949 01 Nitra 

IČO: 46324844 / IČ DPH: SK2023331508 

www.skolam.sk / obchodBskolam.sk 

 


