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ZMLUVA O DIELO 
SPRACOVANIE ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU DOTÁCIE A IMPLEMENTÁCIA 

PROJEKTU 

podporeného z Environmentálneho fondu  
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona NR SR č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v znení 
neskorších predpisov 

 
 

 Zmluvné strany 
 
 
Objednávateľ:   Obec Žitavce 

Sídlo:   Žitavce 130, 95201 Žitavce  

Zastúpený:  MVDr. Stanislav Strieška  

IČO:   00 308 722 

DIČ:   20 21 056 664  

Tel.:   0917 173 923 

E-mail:   starosta@zitavce.sk  

Právna forma:  obec 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
 
Zhotoviteľ:              PROUNION, a.s.  

Sídlo:   Piaristická 2, 949 01  Nitra 

Zastúpený:  Ing. Daniel Ács, PhD., predseda predstavenstva 

IČO:   45 597 103 

IČ DPH:  SK 2023058422 

Tel.:   +421 37 6542 421 

E-mail:   info@prounion.sk  

Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Nitra, vložka č. 10420/N  

 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1. Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení diela v oblasti projektového 

poradenstva vrátane odbornej pomoci pri príprave a realizácii projektu podľa konkrétnych 
požiadaviek objednávateľa.  
 

1.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj ním poverení projektoví manažéri sú odborne kvalifikovaní 
a spôsobilí k vykonávaniu tohto diela podľa slovenských právnych predpisov a noriem a toto 
objednávateľovi ponúka. 
 

 
II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) je záväzok Zhotoviteľa voči 
Objednávateľovi poskytnúť dielo: 
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2.1.1. Spracovanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 (ďalej len „Žiadosť“)  
v rámci Environmentálneho fondu, ktoré pozostáva z aktivít: 
 

a) spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa platnej metodiky Environmentálneho fondu, 
Nevädzová 5 821 01 Bratislava („Poskytovateľ dotácie“) 

b) spracovanie rozpočtu projektu  
c) spracovanie iných relevantných príloh v zmysle dohody 
d) konzultácie a poradenstvo pri spracovaní a zbieraní povinných príloh projektu 
e) kontrola a kompletizácia žiadosti 

 
2.1.2 Implementácia podporeného projektu, pozostáva z aktivít: 

 
a) poradenstvo pri zmenách projektu a návrhy riešení 
b) asistencia pri kontrole na mieste zo strany Poskytovateľ dotácie 
c) spracovanie formuláru žiadostí o platbu 
d) informovanie o zmenách metodiky 
e) spracovanie Záverečnej správy a Záverečného vyhodnotenia plnenia podmienok zmluvy 

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu.  
 
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 relevantných 
dokumentov a výzvy. 

 
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané dielo v zmysle ustanovení tejto zmluvy zaplatiť 

zhotoviteľovi dohodnutú odmenu v zmysle čl. IV tejto zmluvy.  
 
2.4. Materiály, ktoré sú výsledkom činnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi v dohodnutej forme.  

III. 
Čas a podmienky plnenia 

 
3.1 Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od Objednávateľa Zhotoviteľ 

vyhotoví Žiadosť a odovzdá ju Objednávateľovi najneskôr v termíne uzávierky výzvy uvedenom 
vo Výzve na predkladanie Žiadostí .  
 

3.2. K zabezpečeniu súčinnosti a k bližšiemu vykonávaniu ustanovení tejto zmluvy, operatívnemu 
riešeniu problémov vznikajúcich pri plnení predmetu tejto zmluvy určia účastníci zmluvy svojich 
zodpovedných zástupcov. 
 

3.3. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi zoznam požadovaných príloh žiadosti, najmä úradných 
dokumentov, ktoré sa objednávateľ zaväzuje predložiť v požadovanej kvalite. Ide o dokumenty, 
ktorých povaha neumožňuje zhotoviteľovi získať ich. Náklady s tým spojené znáša 
objednávateľ. 
 

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi podklady na vypracovanie žiadosti najneskôr 
do 5 dní pred termínom na predkladanie žiadostí.  

 
3.5 Dodržanie dohodnutého termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia a splnenia 

ostatných povinností 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 3.7. 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 bodu 2.2. 
 

3.7 Za neskoršie odovzdanie projektu v dôsledku nedodržania termínov odovzdania pre 
vypracovanie projektu nevyhnutných podkladov nenesie zodpovednosť' Zhotoviteľ. 
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3.8 Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú minimálne však: i) do doby vydania rozhodnutia 

o neschválení žiadosti, ii) do ukončenia projektu, t.j.  fyzickej realizácie projektu resp. 
odovzdaním Záverečných správ Objednávateľom – v prípade vydania rozhodnutia o schválení 
Žiadosti.  
 

3.9 Každá zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným 
spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa 
rozumie predovšetkým nesplnenie predmetnej činnosti v požadovanej kvalite, nedodržanie 
termínov, neposkytnutie potrebnej súčinnosti, nedodanie podkladov a nesplnenie cenových 
a platobných podmienok. 

IV. 
Cena služieb a platobné podmienky 

 
4.1. Cena za poskytované služby je v súlade s obsahom Zmluvy medzi Objednávateľom 

a Zhotoviteľom a bola stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne: 

 
4.1.1. Odmena za aktivity podľa bodu 2.1.1. vo výške 800,00 EUR; 
4.1.2. Odmena za aktivity podľa bodu 2.1.2. je stanovená vo výške 800,00 EUR.  

 
4.2. Odmena Zhotoviteľa podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty, 

pričom Zhotoviteľ vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.  

 
4.3. Cena za služby podľa bodu 4.1.1. tohto článku je splatná po odovzdaní Žiadosti o poskytnutie 

dotácie na Environmentálny fond, Nevädzová 5 821 01 Bratislava. Zhotoviteľ vystaví faktúru na 
uvedenú odmenu so splatnosťou 14 dní. 

 
4.4. Cena za služby podľa bodu 4.1.2. je splatná iba v prípade podpisu Zmluvy o poskytnutí podpory 

z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „Zmluva o dotácii“) medzi 
Objednávateľom a Poskytovateľom dotácie. 

 
4.5    Cena za dielo podľa bodu 4.1.2. tohto článku je splatná do 14 dní od doručenia faktúry 

Objednávateľovi prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vystaví faktúru 
Objednávateľovi na základe nasledovného: 

100% z cieľovej odmeny podľa bodu 4.1.2 
4.2.1. V prípade podpisu Zmluvy (ďalej len „Zmluva“) medzi Objednávateľom a Poskytovateľom  

dotácie, je Objednávateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní po podpise 
Zmluvy doručiť písomné oznámenie o jej podpise Zhotoviteľovi, v ktorom uvedie okrem iného 
aj sumu pridelenej dotácie. Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe uvedeného oznámenia 
najneskôr pri podaní poslednej Žiadosti o platbu predmetného projektu. 

4.2.2. V prípade, že Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi schválenie Žiadosti a ku podpisu Zmluvy o 
poskytnutí dotácie nedôjde z dôvodov na strane Objednávateľa, je Objednávateľ povinný 
bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní po tom ako táto skutočnosť nastala doručiť 
oznámenie o tejto skutočnosti Zhotoviteľovi, v ktorom uvedie okrem iného aj sumu pridelenej 
dotácie uvedeného v schválení Žiadosti. Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe uvedeného 
oznámenia. V prípade, že predmetné schválenie Objednávateľ nepredloží Zhotoviteľovi spolu s 
oznámením podľa tohto bodu, bude cieľová odmena podľa bodu 4.1.2. stanovená vypočítaním 
zo sumy dotácie a požadovaného v Žiadosti. 

 
4.6 V prípade nedodržania oznamovacej povinnosti uvedenej v predchádzajúcom bode zo strany 

Objednávateľa, má Zhotoviteľ právo okamžite vystaviť faktúru na odmenu v percentuálnej výške 
uvedenej v bode 4.1.2 vypočítanej z požadovaných prostriedkov dotácie, ktoré sú predmetom 
vypracovanej Žiadosti. Okrem toho má Objednávateľ povinnosť na prvú výzvu Zhotoviteľa 
uhradiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% 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 
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vzniknutej škody a to aj v rozsahu, v ktorom táto škoda presahuje výšku dohodnutej zmluvnej 
pokuty. 

4.7. 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. 

V. 
Spolupôsobenie objednávateľa 

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

5.2. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi všetky podklady potrebné pre riadne plnenie 
predmetu Zmluvy najneskôr do 5 pracovných dní po doručení požiadavky na predmetné 
podklady Objednávateľovi. Zoznam dokladov, ktoré je Objednávateľ povinný odovzdať 
Zhotoviteľovi, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi. 

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 
zmluvy, ak ho o to Zhotoviteľ požiada listom, faxom alebo elektronickou poštou, a to najneskôr 
do 5 pracovných dní od požiadania. 

 
VI. 

Ďalšie dojednania 
 
6.1       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.  

 
6.2.  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, najneskôr do 5 pracovných dní 
po jej zistení, a to písomnou formou (listom, faxom, elektronickou poštou) u zhotoviteľa. 

 
6.3.  Zhotoviteľ zodpovedá iba za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. 

Vadou nie je neposkytnutie dotácie. 
 
6.4. 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. 

 
6.5. 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. 
 
6.6. Použitie diela dodaného Zhotoviteľom bez podstatnej zmeny obsahu projektu sa aj pri zmene 

názvu projektu  považuje za použitie dodaného predmetu tejto Zmluvy. Ak Objednávateľ 
takýmto spôsobom použije dielo vykonané Zhotoviteľom, nároky Zhotoviteľa na odmenu 
vrátane Cieľovej odmeny v zmysle článku IV. tým nie sú dotknuté.  

 
6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných 

zamestnancov v zmysle príslušných predpisov a bude  ako kontrolovaný subjekt pri výkone 
kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Kontrola môže byť 
vykonávaná po celú dobu trvania záväzkov zo zmluvy. 
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6.8        Objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so spracovaním 
osobných údajov v rozsahu všetkých osobných údajov poskytnutých objednávateľom 
zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy pre vlastné potreby zhotoviteľa a pre potreby osôb 
spolupracujúcich so zhotoviteľom pri plnení záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 
Objednávateľ tiež súhlasí, aby Zhotoviteľ mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, 
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré 
obsahujú osobné údaje, na nosič informácií. Objednávateľ týmto udeľuje súhlas uvádzať svoje 
obchodné meno v rámci propagácie a reklamy zhotoviteľa. 

 
6.9 Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle príslušných ustanovení zákona 

č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom 
znený (autorsky zákon), zhotoviteľ' udeľuje objednávateľovi časovo, vecne a miestne 
neobmedzenú  licenciu (súhlas) na použitie diela spôsobmi uvedenými v § 18 ods. 2 autorského 
zákona, pričom odplata za poskytnutie licencie je zahrnutá v cene za vykonanie projektu. 

 
VII. 

Záverečné ustanovenie 
 

7.1. Obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch účastníkov meniť a dopĺňať. Všetky dodatky 
a doplnky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami.  
 

7.2. Všetky správy alebo iné materiály vypracované zhotoviteľom pre objednávateľa sú považované 
za dôverné, slúžia iba pre potreby vykonania diela, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. 
 

7.3. Účastníci prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle bol 
slobodný  a vážny a doslovné znenie tejto zmluvy je s ich prejavom vôle v úplnom súlade. 
 

7.4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom uzavretia obidvomi zmluvnými stranami.  
 

7.5. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov obdrží po 
jednom vyhotovení.  
 

7.6. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne 
podpísaná.  
 

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

7.8. 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.  
 

7.9. Zánikom tejto zmluvy nezanikajú nároky zmluvných strán z tejto zmluvy na peňažné plnenie, 
ktoré vznikli pred jej zánikom, a tiež práva z tejto zmluvy, ktoré podľa svojho obsahu majú trvať 
aj po zániku tejto zmluvy.  

 
V obci Žitavce, dňa: .............................. 
 
 
      Objednávateľ                    Zhotoviteľ 
 
  
..............................................                  ..............................................         
   MVDr. Stanislav Strieška                                                 Ing. Daniel Ács, PhD.  
     starosta obce Žitavce                                                         predseda predstavenstva 


