ZMLUVA O DIELO
na vypracovanie a implementáciu žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje,
Prioritná os č. 3 Zamestnanosť
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona NR SR č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
Sídlo:
Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:
Ing. Jiří Pěč, PhD.
IČO:
422 99 268
DIČ:
2023528463
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
E-mail:
XXXXXXXXXX
zapísaný v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 17610/S
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2.

Zhotoviteľ:
PROMOTION SLOVAKIA spol. s r. o.
Sídlo:
Internátna 69, 974 04 Banská Bystrica
Zastúpený:
Peter Dorazil, konateľ
IČO:
45 374 350
DIČ:
2022957013:
IČ DPH:
SK2022957013
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
E-mail:
XXXXXXXXXXXX
zapísaný v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 17610/S
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II.
Predmet zmluvy
2.1.

Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) je záväzok Zhotoviteľa voči
Objednávateľovi vykonať dielo špecifikované nasledovne:
Vypracovanie a kontrola nasledovnej dokumentácie Žiadosti o poskytnutie Nenávratného
finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov Európskej únie pre projekt Objednávateľa:
2.1.1. Žiadosť o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Žiadosť o NFP“;
Nenávratný finančný príspevok ďalej len „NFP“)
2.1.2. Opis projektu (povinná príloha č. 1 k Žiadosti o NFP)
2.1.3. Elektronické neprepisovateľné médium (povinná príloha č. 3 k Žiadosti o NFP)
2.1.4. Podrobný rozpočet projektu (povinná príloha č. 4 k Žiadosti o NFP)
2.1.5. Finančná analýza (povinná príloha č. 5 k Žiadosti o NFP)
2.1.6. Index bonity (povinná príloha č. 6 k Žiadosti o NFP)
2.1.7. ostatné relevantné prílohy k Žiadosti o NFP.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve
a v súlade s platnými právnymi predpismi v rozsahu a v podobe vyplývajúcej z dokumentov
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zverejnenej Výzvy na predkladanie Žiadostí o Nenávratný finančný príspevok vyhlásenej
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
2.3.

Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie diela v zmysle ustanovení tejto Zmluvy zaplatiť
Zhotoviteľovi dohodnutú odmenu v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.

III.
Čas a podmienky plnenia
3.1.

Termín začatia diela bude dňom podpisu Zmluvy o dielo.

3.2.

Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od Objednávateľa Zhotoviteľ
vyhotoví Žiadosť o NFP a odovzdá ju Objednávateľovi najneskôr v termíne uzávierky výzvy
uvedenom vo Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, najneskôr však do 30. 3. 2022. Po
uplynutí stanoveného termínu sa zmluva ruší a Zhotoviteľ postupuje podľa bodu 4.8.

3.3.

Dielo odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v tlačenej a elektronickej forme v počte kusov
uvedených vo Výzve plus 1 kus v tlačenej verzií a 1 kus v elektronickej verzií na CD-Rom alebo
DVD-Rom alebo USB pre účely archivácie u Objednávateľa. Z preberacieho konania bude
vypracovaný preberací protokol, v ktorom obidve strany svojim podpisom potvrdia, že Žiadosť
bola odovzdaná v požadovanej forme, v zmysle Výzvy a súvisiacich dokumentov, a že
obsahuje požadované prílohy.

3.4.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo na písomnú výzvu Zhotoviteľa v lehote určenej v tejto
výzve v termíne uvedenom v ods. 3.2. Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na prevzatie diela bez
zbytočného odkladu po zhotovení diela. Zhotoviteľ môže zhotoviť a odovzdať dielo aj pred
dohodnutým termínom plnenia.

3.5.

Dodržanie dohodnutého termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím
spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet diela
v dojednanom termíne.

3.6.

V prípade, že dôjde k omeškaniu Objednávateľa podľa bodu 3.5. tohto článku, zhotoviteľ nie je
viazaný termínom podľa bodu 3.2. Zhotoviteľ v takom prípade pokračuje v zhotovení diela pre
ďalší termín podania projektov v zmysle vyhlásenej výzvy.

IV.
Cena diela a platobné podmienky
4.1.

Cena za vyhotovené dielo je v súlade s obsahom Zmluvy medzi Objednávateľom
a Zhotoviteľom a bola stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
4.1.1. Spracovateľský poplatok vo výške 3.000,00 EUR
4.1.2. Cieľová odmena vo výške 20,00 % zo schválených prostriedkov Nenávratného
finančného príspevku, ktoré sú predmetom vypracovanej Žiadosti o NFP
4.1.3. Zrealizovanie kompletného verejného obstarávania vo výške 0,00 EUR

4.2.

Odmena Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty, pričom
Zhotoviteľ vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.
4.2.1. Cena za dielo podľa bodu 4.1.1. a bodu 4.1.3. tohto článku je splatná do 7 dní od
podpisu zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami prevodným príkazom na účet
Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vystaví faktúru Objednávateľovi na základe nasledovného:
4.2.2. Prvých 1.500,- Eur z cieľovej odmeny podľa bodu 4.1.1. a 4.1.3.: Objednávateľ uhradí
na základe podpisu zmluvu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Zhotoviteľ vystaví
faktúru v deň podpisu zmluvy s Objednávateľom. Vystavenú faktúru odovzdá
Objednávateľovi.
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4.2.3.

4.3.

4.3.4.

Druhých 1.500,- Eur z cieľovej odmeny podľa bodu 4.1.1. a 4.1.3.: Objednávateľ uhradí
na základe prevzatia kompletného diela v zmysle bodu 3.3 od Zhotoviteľa. Zhotoviteľ
vystaví faktúru v deň odovzdania diela a odovzdá vystavenú faktúru Objednávateľovi.

Cena za dielo podľa bodu 4.1.2. tohto článku je splatná do 7 dní od doručenia faktúry
Objednávateľovi prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vystaví faktúru
Objednávateľovi na základe nasledovného:
4.3.1. Prvú časť z cieľovej odmeny podľa bodu 4.1.2 vo výške 10.000,- EUR bez DPH:
Objednávateľ uhradí na základe podpisu zmluvy medzi Objednávateľom a
Zhotoviteľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru v deň podpisu zmluvy s Objednávateľom.
Vystavenú faktúru odovzdá Objednávateľovi.
4.3.2. Druhú časť z cieľovej odmeny podľa bodu 4.1.2: Objednávateľ na základe doručenia
Oznámenia o pridelení nenávratného finančného príspevku zo strany
Poskytovateľa. Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe uvedeného oznámenia po
vzájomnej dohode medzi oboma zmluvnými stranami, a to v termíne od momentu
pripísania zálohovej platby v prospech účtu Objednávateľa do konca piateho
mesiaca od termínu začiatku implementácie daného projektu a to priebežne,
v zmysle dohody medzi oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ má, v zmysle
pravidiel predmetnej výzvy na predkladanie dopytovo orientovaných projektov, na
čerpanie zálohovej platby zákonný nárok. Pričom najskorší termín požiadania
o zálohovú platbu má Objednávateľ práve po podpise Zmluvy o poskytnutí
Nenávratného finančného príspevku v deň jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Následne Zhotoviteľ odovzdá faktúru Objednávateľovi.
4.3.3. Tretiu časť z cieľovej odmeny podľa bodu 4.1.2: V prípade podpisu Zmluvy o poskytnutí
Nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) medzi Objednávateľom
a Poskytovateľom NFP, je Objednávateľ povinný bezodkladne po podpise Zmluvy
o NFP informovať e-mailom/telefonicky Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vystaví faktúru na
základe uvedenej informácie a v termíne po vzájomnej dohode medzi oboma
zmluvnými stranami najneskôr však v termíne od 6 do 12 mesiacov od podpisu
zmluvy s Poskytovateľom. Následne faktúru odovzdá Objednávateľovi. Súčasne
však za podmienky, že Objednávateľ bude priebežne počas realizácie projektu čerpať
priznanú zálohovú platbu. Následne Zhotoviteľ odovzdá faktúru Objednávateľovi.
Podrobný rozpis platieb za vyhotovené dielo, ako aj výška jednotlivých splátok ceny za dielo v
zmysle čl. IV tejto zmluvy, sú uvedené v prílohe č. 1: „Rozpis platieb podľa čl. IV ZMLUVY O
DIELO na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast., ktorá pozostáva z 1 strany a je podpísaná
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Táto príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.

4.4.

V prípade nedodržania oznamovacej povinnosti uvedenej v predchádzajúcom bode zo strany
Objednávateľa, má Zhotoviteľ právo okamžite vystaviť faktúru na Cieľovú odmenu
v percentuálnej výške uvedenej v bode 4.1.2 vypočítanej zo schválených prostriedkov
Nenávratného finančného príspevku, ktoré sú predmetom vypracovanej Žiadosti o NFP. Okrem
toho má Objednávateľ povinnosť na prvú výzvu Zhotoviteľa uhradiť Zhotoviteľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,01% zo sumy vypočítanej podľa predchádzajúcej vety tohto bodu a to za
každý deň omeškania s doručením oznámenia. Týmto nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na
zaplatenie celej, porušením povinnosti Objednávateľa vzniknutej škody a to aj v rozsahu,
v ktorom táto škoda presahuje výšku dohodnutej zmluvnej pokuty.

4.5.

V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky výdavky, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne
vynaložil pri splnení svojho záväzku vrátane nákladov na právne služby, poradenstvo,
realizované analýzy, konzultačné činnosti a podobne, ktoré vznikli Zhotoviteľovi pri činnostiach
smerujúcich k realizácii predmetu zmluvy.

4.6.

V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny za dielo má Zhotoviteľ právo na úrok
z omeškania vo výške 0,01% dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

4.7.

Odmena Zhotoviteľa uvedená v bode 4.1.1. a 4.1.2. a 4.1.3. prináleží Zhotoviteľovi iba
v prípade, ak bude Objednávateľovi pridelený Nenávratný finančný príspevok k
vypracovanej a predloženej Žiadosti o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku
zo Štrukturálnych fondov Európskej únie pre projekt Objednávateľa.
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4.8.

V prípade ak Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi, že požadovaný Nenávratný finančný
príspevok pre projekt Objednávateľa nebol pridelený, bez ohľadu na dôvody
nepridelenia, sa Zhotoviteľ zaväzuje:
4.8.1.

4.8.2.

Uhradiť poskytnutý Spracovateľský poplatok za dielo podľa bodu 4.1.1. v lehote
splatnosti do 7 dní od doručenia oznámenia (e-mailom, listovou formou) o nepridelení
Nenávratného finančného príspevku k vypracovanej a predloženej Žiadosti
o poskytnutie pre projekt Objednávateľa, a to formou prevodného príkazu na účet
Objednávateľa. Zhotoviteľ vystaví dobropis faktúry Objednávateľovi v sume uvedenej
v bode 4.1.1. v deň doručenia oznámenia o nepridelení NFP.
Uhradiť poskytnutú Prvú tretinu z cieľovej odmeny podľa bodu 4.3.1. Zhotoviteľ uhradí
na základe vystavenia faktúry zo strany Objednávateľa v lehote splatnosti do 7 dní od
doručenia oznámenia (e-mailom, listovou formou) o nepridelení Nenávratného
finančného príspevku k vypracovanej a predloženej Žiadosti o poskytnutie pre projekt
Objednávateľa, a to formou prevodného príkazu na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ
vystaví dobropis faktúry v sume uvedenej v bode 4.3.1. v deň doručenia oznámenia
o nepridelení NFP.

4.9.

Sumy uvedené v bode 4.8. sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty, pričom Objednávateľ
vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.

4.10.

V prípade omeškania Zhotoviteľa so zaplatením ceny za dielo má Objednávateľ právo na úrok
z omeškania vo výške 0,01% dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

4.11.

Zhotoviteľ týmto v zmysle ust. § 303 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlasujem
objednávateľovi Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, IČO: 422 99
268, že ak zhotoviteľ - spoločnosť PROMOTION SLOVAKIA s.r.o., IČO: 45 374 350, nesplní
svoju povinnosť uvedenú v článku IV. bode 4.8.1 a/alebo v článku IV. bode 4.8.2 tejto zmluvy
vrátiť tam uvedené prijaté platby riadne a včas, uspokojím tieto nároky objednávateľa v plnej
výške vrátane príslušenstva.
Zhotoviteľ prehlasuje, že tento úkon vykonal slobodne a vážne, je mu dostatočne zrozumiteľný
a je si vedomý všetkých povinností z neho vyplývajúcich, čo potvrdzuje vlastnoručným
podpisom tejto zmluvy.

4.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť monitoring a finančné riadenie projektu počas celej doby
implementácie projektu, a to tak, že svojím konaním nebude zdržiavať a ani úmyselne konať
v neprospech Objednávateľa. Súčasne svojím konaním zabezpečí aby priebežne prichádzalo
k riadnemu preplácania žiadostí o platby Objednávateľa. Doba implementácie projektu sa myslí
doba od dňa začatia implementácie projektu v zmysle Vyhlásenia o začatí implementácie
projektu, až do termínu fyzického a finančného ukončenia realizácie projektu, ktoré je opäť
presne identifikovateľné prostredníctvom Vyhlásenia o ukončení realizácie projektu. V zmysle
pravidiel sa Zhotoviteľ taktiež zaväzuje vykonávať pre Objednávateľa monitoring projektu do 3
rokov po termíne uvedenom vo Vyhlásení o ukončení realizácie projektu.

V.
Spolupôsobenie objednávateľa
5.1.

Objednávateľ sa zaväzuje určiť zodpovedného pracovníka, ktorý bude stálym konzultantom
so Zhotoviteľom.

5.2.

Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi všetky podklady potrebné na zhotovenie diela
najneskôr 5 pracovných dní po doručení požiadavky na predmetné podklady Objednávateľovi.
Menný zoznam dokladov, ktoré je Objednávateľ povinný odovzdať Zhotoviteľovi, predloží
Zhotoviteľ Objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy.

5.3.

Objednávateľ zodpovedá za úplnosť a pravdivosť odovzdaných podkladov, ako aj za to, že
skutočnosti v nich uvedené zodpovedajú realite a sú bez právnych vád.

5.4.

Objednávateľ sa ďalej zaväzuje spolupracovať dohodnutým spôsobom pri kompletizácii
predmetu zmluvy, a to najmä odovzdať všetky ďalšie podklady potrebné pre splnenie predmetu
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zmluvy, ak ho o to Zhotoviteľ požiada listom, faxom alebo elektronickou poštou, a to najneskôr
do 3 pracovných dní od požiadania.

VI.
Prístup na IT Monitorovací systém ( ďalej len „ITMS“)
6.1.

Objednávateľ zabezpečí prístup pre Zhotoviteľa na Objednávateľove užívateľské konto vo
verejnom portáli ITMS za účelom vypracovania Žiadosti o NFP v elektronickom formulári.

6.2.

Objednávateľ je povinný sa zaregistrovať na ITMS portáli a zaslať Žiadosť o aktiváciu
užívateľského konta najneskôr do 5 (päť) pracovných dní od podpisu tejto zmluvy.

6.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť a informácie Objednávateľovi potrebné pre
zabezpečenie prístupu na verejný portál ITMS. V prípade zamietnutia Žiadosti o aktiváciu
užívateľského konta je ktorákoľvek strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy.

VII.
Ďalšie dojednania
7.1.

Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému alebo obom zmluvným partnerom čiastočne alebo
úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa zmluvy, sú povinní sa o tom bez zbytočných
prieťahov informovať a spoločne podniknúť kroky na ich prekonanie.

7.2.

Pre prípad vady diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť
zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ 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 zhotoviteľa.

7.3.

Zhotoviteľ zodpovedá iba za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
Vadou nie je neposkytnutie Nenávratného finančného príspevku zo Štrukturálnych fondov
Európskej únie.

7.4.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, alebo Objednávateľ napriek upozorneniu Zhotoviteľa na ich použití trval.

7.5.

Objednávateľ je oprávnený využiť dielo iba na účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Pre iné využitie
je povinný uzavrieť so Zhotoviteľom zmluvu, ktorá toto použitie upraví.

7.6.

Zmena názvu projektu bez podstatnej zmeny obsahu projektu a diela vykonaného Zhotoviteľom
je považovaná za použitie vykonaného diela. Ak Objednávateľ takýmto spôsobom použije dielo
vykonané Zhotoviteľom, nároky Zhotoviteľa na odmenu vrátane Cieľovej odmeny v zmysle
článku IV. tým nie sú dotknuté.

VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1.

Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami
zmluvných strán.

8.2.

Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.3.

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.
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8.4.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s činnosťou
podľa tejto zmluvy a označia ich ako dôverné, neprezradia tretej osobe a ani ich nepoužijú v
rozpore s ich účelom pre svoje potreby.

8.5.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

8.6.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane jeden.

8.7.

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 Banskej Bystrici, dňa 27/12/2021

Príloha:
1. „Rozpis platieb podľa čl. IV ZMLUVY O DIELO na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje.

..............................................
Objednávateľ
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..............................................
Zhotoviteľ
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