
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB č. 002/2016 
 

uzavretá v súlade s § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení 
(ďalej len „Zmluva “) 

 
Čl. I 

Zmluvné strany 
 

    perspettiva s.r.o. 
Adresa organizácie:  Dunajská 18, 811 08 Bratislava 
Štatutárny orgán/štatutár: Ing. Jozef Bódi, konateľ 
IČO:   46 661 867 
DIČ:   2023574421 
IČ DPH:   SK2023574421 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:   29 4601 3020/1100 
IBAN:   SK59 1100 0000 0029 4601 3020 
SWIFT:   TATRSKBX 
web:   www.perspettiva.sk 
(ďalej len „Objednávate ľ“) 
 
a 

 
    LEAK, s.r.o. 

Adresa organizácie: Mudroňova 57, 81103 Bratislava 
Krajina:   Slovensko 
Zastúpená:   Mgr. Lea Mrázová, konateľka 
IČO:   47 176 725 
DIČ:   2023788778 
DIČ DPH:   SK2023788778 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:   29 2089 5504/1100 
E-mail:   lea.mrazova@leak.sk 
Tel.:   0902 158 979 
Internetová adresa:  www.leak.sk 
 
(ďalej len „Poskytovate ľ“) 
 
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spoločne ako „Zmluvné strany “) 
 
 

 
 
 

Čl. II. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Zmluva je výsledkom prieskum trhu pre výber poskytovateľa postupom zadávania zákaziek s 

nízkymi hodnotami v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon “) „Zabezpečenie konferencií a 
workshopov “, realizovaným kupujúcim ako verejným obstarávateľom v súlade so Zákonom. 
 

2. Predmet zákazky je súčasťou projektu „Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti 
a transfer poznatkov do praxe“. Projekt je realizovaný v rámci programu Cezhraničná spolupráca 
a je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky. 

 
Článok III. 

Predmet Zmluvy 
 



1. Predmetom Zmluvy bude poskytnutie služby – Zabezpečenie konferencií a workshopov  
poskytovateľom,  a zaplatenie dohodnutej zmluvnej ceny objednávateľom. 
 
Č. 
P. 

Názov položky  Množstvo  

1 Zabezpečenie priestorov pre 75 účastníkov otváracej 
konferencie  

1 

2 Zabezpečenie občerstvenia  pre 75 účastníkov otváracej 
konferencie 

1 

3 Zabezpečenie priestorov  pre 75 účastníkov záverečnej 
konferencie 

1 

4 Zabezpečenie  občerstvenia  pre 75 účastníkov záverečnej 
konferencie 

1 

5 Zabezpečenie priestorov  pre 25 účastníkov workshopu 3 
6 Zabezpečenie občerstvenia  pre 25 účastníkov workshopu 3 

 
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy po jeho dokončení zo strany Poskytovateľa 
prevezme a zaplatí dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto Zmluvy. 
 

3. Podrobná špecifikácia Predmetu plnenia tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 
 
 

Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi za riadne dodaný predmet plnenia zmluvnú cenu (ďalej 

„zmluvná cena “): 
 

 

č.p
. 

Názov položky  Množstv
o 

Jednotková 
cena v EUR 
bez DPH 

Cena 
celkom  
v EUR bez 
DPH 

DPH v 
EUR 
(sadzb
a 20 %) 

Cena 
celkom 
v EUR 
vrátane 
DPH 

1. Zabezpečenie 
priestorov pre 75 
účastníkov otváracej 
konferencie  

1 345,00 
345,00 69,00 414,00 

2. Zabezpečenie 
občerstvenia  pre 75 
účastníkov otváracej 
konferencie 

1 6,90 
517,50 103,50 621,00 

3. Zabezpečenie 
priestorov  pre 75 
účastníkov 
záverečnej 
konferencie 

1 345,00 

345,00 69,00 414,00 

4. Zabezpečenie  
občerstvenia  pre 75 
účastníkov 
záverečnej 
konferencie 

1 6,90 

517,50 103,50 621,00 

5. Zabezpečenie 
priestorov  pre 25 
účastníkov 
workshopu 

3 145,00 
435,00 87,00 522,00 

6. Zabezpečenie 
občerstvenia  pre 25 

3 6,90 517,50 103,50 621,00 



2. Nárok na zaplatenie zmluvnej ceny za poskytnutie plnenia vznikne poskytovateľovi riadnym 
poskytnutím objednaných služieb, a to v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou. 
 

3. Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 
objednaného a dodaného predmetu plnenia podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. 
Poskytovateľ zašle objednávateľovi faktúru minimálne v štyroch vyhotoveniach najneskôr do 10 
dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia objednávateľom.  
 

4. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Peňažný 
záväzok kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy 
z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho. 
 

5. Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať  nasledovné náležitosti:  
- obchodné meno poskytovateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne 

prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, 
- bankové spojenie poskytovateľa (názov a adresa banky poskytovateľa, SWIFT kód),   
- číslo bankového účtu (v rámci EÚ aj v tvare IBAN), 
- názov objednávateľa, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne 

objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené, 
- poradové číslo faktúry, 
- dátum poskytnutia predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od 

dátumu vyhotovenia faktúry, 
- dátum vyhotovenia faktúry, 
- množstvo a druh dodaných služieb, 
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v 

jednotkovej cene, 
- sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak poskytovateľ neuplatňuje 

na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením 
príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú, 

- výšku dane spolu v mene EUR, 
- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, 
- číslo a názov zmluvy, 
- názov Projektu Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti a transfer 

poznatkov do praxe, 
- kód klasifikácie produkcie (CPV): 55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a 

konferencií v hoteloch, 55320000-9 Služby spojené s podávaním jedál 
 

6. Ak faktúra nebude obsahovať zákonom stanovené náležitosti, alebo ak v nej budú uvedené 
nesprávne údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi v lehote splatnosti spolu 
s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov. Lehota splatnosti začne v takom 
prípade plynúť od doručenia novej, správne vystavenej faktúry Objednávateľovi. 

 
 

Článok V. 
Miesto plnenia predmetu zmluvy  

 
1. Miesto plnenia: Mesto Prešov         

 
 

Článok VI. 
Termín plnenia 

 
1. Termín plnenia: od podpisu tejto zmluvy do 03/2017, resp. do skončenia realizácie projektu. 

účastníkov 
workshopu 

 Cena celkom v  EUR bez DPH  2677,50 

 Výška DPH v  EUR (sadzba 20 %)  535,50 

 Cena celkom v  EUR vrátane DPH  3213,00 



 
2. Služby tvoriace predmet plnenia budú realizované priebežne na základe písomných 

objednávok, ktoré budú poskytovateľovi doručené minimálne 2 týždne pred konaním danej 
konferencie alebo workshopu. 
 
 

3. Objednávky budú doručované poskytovateľovi e-mailom a budú obsahovať najmä: 
- označenie objednávaných služieb v súlade s príslušnými údajmi týkajúcimi sa jednotlivej 

objednávanej položky tak, ako sú uvedené v Prílohe tejto zmluvy – Špecifikácia a rozpočet. 
- termín konania danej konferencie alebo workshopu, 
- celkovú cenu objednaných služieb, určenú v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. 

 
 

Článok VII. 
Sankcie za porušenie zmluvy, úrok z omeškania a náh rada škody 

 
1. Za omeškanie Poskytovateľa s riadnym poskytnutím služby tvoriacej predmet predmetu plnenia 

má Objednávateľ nárok na sankciu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 
Omeškanie s riadnym dodaním predmetu plnenia trvajúce viac ako 14 dní sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 

 
2. Za omeškanie Objednávateľa so zaplatením zmluvnej ceny má poskytovateľ nárok na zaplatenie 

úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 

Článok VIII. 
Špecifické podmienky 

 
1. Z dôvodu, že predmet plnenia bude financovaný z projektového grantu poskytnutého 

Objednávateľovi na základe Projektovej zmluvy na realizáciu projektu v rámci programu 
Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky, bude Poskytovateľ povinný priamo alebo prostredníctvom 
Objednávateľa strpieť a umožniť v rámci kontroly projektu prístup k účtovným záznamom 
Poskytovateľa a iným dokumentom, ktoré súvisia s Projektom, a to v zmysle článku 6 Všeobecných 
zmluvných podmienok Projektovej zmluvy a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú 
súčinnosť.  
 

2. Za oprávnené osoby sa považujú:  
a) Správca schémy malých grantov a/alebo každá ním poverená osoba,  
b) Správca programu a/alebo každá ním poverená osoba, 
c) Národný kontaktný bod a/alebo každá ním poverená osoba, 
d) Certifikačný orgán a/alebo každá ním poverená osoba, 
e) Orgán Auditu a/alebo každá ním poverená osoba, 
f) Správa finančnej kontroly a/alebo každá ňou poverená osoba, 
g) Najvyšší kontrolný úrad a/alebo každá ním poverená osoba, 
h) Daňový úrad a/alebo každá ním poverená osoba  
i) ÚFM a/alebo každá ním poverená osoba, 
j) Rada Audítorov EZVO a/alebo každá ňou poverená osoba, 
k) Úrad Nórskeho generálneho audítora a/alebo každá ním poverená osoba 
l) VFM a/alebo každá ním poverená osoba, 
m) MZV NK a/alebo každá ním poverená osoba. 
 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

 



2. Zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného 
zmluvnými stranami. 
 

3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa zmluvy na 
inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 
 

4. Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku zmluvy sú vymáhateľné nezávisle 
od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných 
ustanovení. 
 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri vyhotovenia Zmluvy 
a poskytovateľ obdrží jedno vyhotovenie. 
 

6. Zmluva je platná a účinná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 
 

 
Za objednávateľa                                                             Za poskytovateľa 
 
V Bratislave, dňa 19.9.2016                                      V Bratislave, dňa 19.9.2016 
 
 
.....................................................   ................................................................... 
     Ing. Jozef Bódi, v.r.                                                                Mgr. Lea Mrázová, v.r.  
  konateľ perspettiva s.r.o.                                                               konateľ LEAK s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prílohy: č.1 - Špecifikácia predmetu plnenia  
  

 
 
Otváracia konferencia 
Miesto: Mesto Prešov 
 
Miestnosť na konferenciu, predpokladaný čas trvania konferencie je 6 hodín. V cene musí byť 
štandardne zahrnuté technické vybavenie miestnosti, minimálne však v nasledovnom rozsahu:  

− dataprojektor s možnosťou napojenia na externý notebook,  
− premietacia plocha / plátno,  
− mikrofón,  
− ozvučenie miestnosti. 

 
Občerstvenie pre každého účastníka (75 účastníkov) konferencie (jedlo a nápoje) podávané formou 
bufetu alebo švédskych stolov, čo znamená voľnú konzumáciu z ponuky, prislúchajúce času trvania 
konferencie, cca 6 hodín v nasledovnom minimálnom rozsahu: 

− obložený chlebíček (syrový, šunkový) – 2 ks,  
− pagáč – 2 ks,  
− koláčik alebo závin (napr. tvarohový, makový, orechový) - 2ks  
− minerálna voda sýtená 1l, minerálna voda nesýtená – 1l,  
− káva a čaj.   

 
 
Záverečná konferencia 
Miesto: Mesto Prešov 
 
Miestnosť na konferenciu, predpokladaný čas trvania konferencie je 6 hodín. V cene musí byť 
štandardne zahrnuté technické vybavenie miestnosti, minimálne však v nasledovnom rozsahu:  

− dataprojektor s možnosťou napojenia na externý notebook,  
− premietacia plocha / plátno,  
− mikrofón,  
− ozvučenie miestnosti. 

 
Občerstvenie pre každého účastníka (75 účastníkov) konferencie (jedlo a nápoje) podávané formou 
bufetu alebo švédskych stolov, čo znamená voľnú konzumáciu z ponuky, prislúchajúce času trvania 
konferencie, cca 6 hodín v nasledovnom minimálnom rozsahu (špecifikované na 1 účastníka):  

− obložený chlebíček (syrový, šunkový) – 2 ks,  
− pagáč – 2 ks,  
− koláčik alebo závin (napr. tvarohový, makový, orechový) - 2ks  
− minerálna voda sýtená 1l, minerálna voda nesýtená – 1l,  
− káva a čaj.   

 
 
Workshopy (3) 
Miesto: Mesto Prešov 
 
Miestnosti pre 3 workshopy, predpokladaný čas trvania jedného workshopu je 5 hodín. V cene musí byť 
štandardne zahrnuté technické vybavenie školiacej miestnosti, minimálne však v nasledovnom rozsahu:  

− dataprojektor s možnosťou napojenia na externý notebook,  
− premietacia plocha. 

 
Občerstvenie pre každého účastníka (75 účastníkov, 25 účastníkov na jeden workshop) na workshope 
(jedlo a nápoje) podávané formou bufetu alebo švédskych stolov, čo znamená voľnú konzumáciu z 
ponuky, prislúchajúce času trvania jedného workshopu, cca 5 hodín (3 workshopy 15 hodín) v 
nasledovnom minimálnom rozsahu (špecifikované na 1 účastníka):  



− obložený chlebíček (syrový, šunkový) – 2 ks,  
− koláčik alebo závin (napr. tvarohový, makový, orechový) - 2ks  
− minerálna voda sýtená 1l, minerálna voda nesýtená – 1l,  
− káva a čaj.   

 
 
 


