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Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 1034/2019/DVO 
 

 
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb 

 
uzavretá podľa § 269 a nasl. Obch. zák. 

 
Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ:    
Názov:    Prešovský samosprávny kraj 
Sídlo:   Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 
Zastúpený:   PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda samosprávneho kraja 
IČO:   37870475 
DIČ:   2021626332 
IČ DPH:   neplatca DPH 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:  SK 54 8180 0000 0070 0051 9082 
SWIFT (BIC):   SPSRSKBA 
  
/ďalej len „objednávateľ“/ 

a 
 
Poskytovateľ: 
Názov:    iNCH, s.r.o.  
Sídlo:    Bagarova 1181/16, Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01 
IČO:    36 784 745 
IČ DPH:    SK2022398664 
Bankové spojenie:  SK78 0200 0000 0034 9900 8151 
v zastúpení :   Gabriel Rusznyák, konateľ 
zapísaná:                     v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro,  
    Vložka číslo:  109881/B 
 /ďalej len „poskytovateľ“/ 

 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je: 

a)  Odborné poradenstvo a vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  (ďalej len  
„NFP“) a súvisiacej dokumentácie v súlade s obsahom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 
v rámci Operačného programu – Efektívna verejná správa, v znení aktuálnom v čase 
predkladania žiadosti (ďalej len „výzva“) na základe údajov poskytnutých Objednávateľom 
v nasledovnom rozsahu: 

• konzultácie k  projektovému zámeru a podmienkam výzvy, 
• identifikácia rizík Objednávateľa, 
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• zabezpečenie vypracovania a predloženie projektovej žiadosti v súlade s obsahom 
výzvy, 

• zabezpečenie kompletnosti a formálnej správnosti celej projektovej dokumentácie a jej 
predloženie za Objednávateľa (žiadosti a povinných príloh, ktoré zabezpečí 
Objednávateľ) v súlade s obsahom Výzvy a v súlade s článkom 2.2. tejto zmluvy.   

b) Registrácia a úkony realizované za Objednávateľa v centrálnom informačnom systéme ITMS. 

c) Asistencia pri  komunikácii s kontraktačným orgánom.  

d) Asistencia pri komunikácii s poskytovateľom k príprave zmluvy o poskytnutí NFP. 

 
1.2 Objednávateľ berie na vedomie, že žiadosť o poskytnutie NFP príspevku na financovanie 

projektu je hodnotená v súťaži s inými žiadosťami a návrhmi projektov na základe čoho 
Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za schválenie poskytnutia NFP aj v prípade, ak odovzdá 
Objednávateľovi kompletnú dokumentáciu žiadosti. Zároveň Objednávateľ berie na vedomie, 
že NFP môže byť odsúhlasený a poskytnutý v menšej ako požadovanej výške, prípadne môžu 
byť z financovania vylúčené niektoré aktivity uvedené v žiadosti o poskytnutie NFP. 
Poskytovateľ zároveň nenesie zodpovednosť za plnenie podmienok čerpania NFP na 
financovanie projektu, zo strany Objednávateľa. To neplatí, ak dôvod neschválenia 
poskytnutia NFP, poskytnutie príspevku v menšej ako požadovanej výške alebo  vylúčenie 
aktivít  uvedených v žiadosti budú zapríčinené konaním alebo opomenutí poskytovateľa.  
 

1.3 Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi poradenstvo v rozsahu predmetu tejto zmluvy 
prostredníctvom svojich zamestnancov alebo zmluvných partnerov (ďalej aj ako „ tretie 
osoby“). Poskytovateľ pri plnení zmluvných povinností prostredníctvom tretích osôb 
zodpovedá ako keby konal sám.  
 

 
Článok 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán  
 

2.1 Objednávateľ je na účely plnenia zmluvy povinný poskytnúť Poskytovateľovi, jeho 
zamestnancom alebo ním označenej osobe všetky potrebné informácie, ktoré by mohli mať 
zásadný vplyv na plnenie predmetu zmluvy a ako aj súčinnosť potrebnú pre plnenie predmetu 
tejto zmluvy. 

 
2.2 Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní poradenstva postupovať s odbornou starostlivosťou, 

poskytovať služby riadne a včas v súlade s podmienkami tejto zmluvy, pritom je povinný 
písomne upozorniť objednávateľa na všetky riziká, ktoré by mohli ohroziť  riadne a včasné 
plnenie predmetu zmluvy a poskytnúť mu informácie o stave a priebehu plnenia zmluvy, ako i 
sprístupniť  kópiu zmluvy o poskytnutí NFP vrátane jej dodatkov. 

 
2.3 Objednávateľ je povinný na vlastné náklady,  včas a preukázateľným spôsobom poskytnúť 

Poskytovateľovi všetky dokumenty a podklady, ktoré sú potrebné pri plnení predmetu zmluvy 
podľa bodu 1.1., v termínoch odsúhlasených zmluvnými stranami. Pokiaľ je Objednávateľ 
v omeškaní so splnením uvedenej povinnosti, nárok Poskytovateľa na odmenu v zmysle 
článku 4.1.3. tejto zmluvy tým nie je dotknutý, a to ani v prípade, že Poskytovateľ v dôsledku 
omeškania Objednávateľa nedodrží vopred dohodnuté lehoty alebo v dôsledku omeškania 
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Objednávateľa plnenie predmetu zmluvy nebude možné. Poskytovateľ bezodkladne 
upovedomí Objednávateľa o nemožnosti plnenia predmetu zmluvy.  
 

2.4 Objednávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní, informovať 
Poskytovateľa o skutočnostiach a ich termínoch, ku ktorým sa vzťahujú odmeny podľa článku 
4 tejto zmluvy. Nedodržanie tejto povinnosti, bude predmetom sankcie. 
 

2.5 Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude dodržiavať 
ustanovenia zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Poskytovateľ je povinný predmet tejto zmluvy 
vykonávať prostredníctvom legálne zamestnaných osôb, a to pod hrozbou zmluvnej sankcie 
bližšie určenej v článku 5 bod 5.2 tejto zmluvy, aj opakovane. Nárok na zaplatenie zmluvnej 
sankcie nezbavuje poskytovateľa povinnosti uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne 
v súvislosti s porušením povinnosti poskytovateľa. 

 
 

Článok 3 
Miesto, termín plnenia a komunikácia 

 
3.1 Miestom plnenia je sídlo objednávateľa, pričom podľa charakteru činnosti uvedenej v článku 

1 môže byť činnosť vykonávaná aj v sídle poskytovateľa. 
 
3.2 Strany môžu mať záujem počas zákazky navzájom komunikovať elektronickou formou. 

Nemožno však zaručiť bezpečnosť elektronického prenosu informácií ani ich ochranu pred 
vírusmi, ani bezchybnosť. Tieto informácie možno zachytiť, poškodiť, stratiť, zničiť, môžu sa 
doručiť neskoro, neúplné alebo inak znehodnotené, alebo ich používanie nemusí byť bezpečné. 
Obidve strany potvrdzujú, že tieto riziká akceptujú a povoľujú vzájomnú elektronickú 
komunikáciu.  

 

Článok 4 
Cena, fakturačné a platobné podmienky 

 
4.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za služby podľa článku 1.1. tejto 

zmluvy v celkovej výške 24 000,00 € nasledovne: 
 

4.1.1. Odmenu vo výške 6 000,- EUR (šesťtisíc eur) s DPH uhradí Objednávateľ 
Poskytovateľovi  do 10 pracovných dní po podpise zmluvy na základe faktúry 
Poskytovateľa vystavenej ku dňu predloženia žiadosti o NFP.  Predpokladom 
uhradenia faktúry a jej súčasťou  je objednávateľom odsúhlasený výkaz činností 
poskytovateľa vykonaných do doby vystavenia faktúry. 

4.1.2. Odmenu vo výške 6 000,- EUR (šesťtisíc eur) s DPH uhradí Objednávateľ 
Poskytovateľovi do 10 pracovných dní odo dňa predloženia žiadosti o NFP 
poskytovateľovi príspevku.    

4.1.3. Poplatok vo výške 12 000,- EUR (dvanásťtisíc eur) s DPH uhradí Objednávateľ 
Poskytovateľovi do 10 pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy o NFP Objednávateľa 
s poskytovateľom príspevku, na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. 
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Článok 5 
 

Zmluvné sankcie a náhrada škody 
 

5.1 V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má Poskytovateľ právo fakturovať 
Objednávateľovi úrok z omeškania maximálne vo výške 0,06% z dlžnej čiastky za každý deň 
omeškania.  

5.2 V prípade porušenia povinnosti Poskytovateľa podľa článku 2.2., 2.5. alebo porušenie 
povinností zadefinovaných v článku 6.1., 6.5. a 6.6. tejto zmluvy mu bude Objednávateľom 
fakturovaná sankcia vo výške 200 EUR (dvesto EUR) za každé jedno porušenie.  

5.3 V prípade porušenia povinnosti Objednávateľa podľa článku 2.4 tejto zmluvy mu bude 
Poskytovateľom fakturovaná sankcia vo výške 200 EUR (dvesto EUR) za každé jedno 
porušenie.  
 

 
Článok 6 

Ochrana dôverných informácií 
 
6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvie v súvislosti s plnením tejto zmluvy, a to i vtedy, ak nemajú charakter obchodného 
tajomstva, a o skutočnostiach, ktorých šírenie navonok by sa mohlo akýmkoľvek spôsobom 
dotknúť obchodných záujmov alebo dobrého mena Objednávateľa alebo jeho obchodných 
partnerov. 
 

6.2 Poskytovateľ je oprávnený vyhotoviť si kópie, odpisy alebo výpisy z akýchkoľvek pracovných 
materiálov a podkladov v akýchkoľvek podobách, vrátane databáz a iných dát v nehmotnej 
podobe, len pre účely naplnenia tejto zmluvy.  
 

6.3 Dôvernou informáciou sa rozumie taká informácia, ktorú písomne označí zmluvná strana, 
ktorá informáciu poskytuje, za dôvernú, vrátane informácií týkajúcich sa obchodných údajov 
alebo údajov o produktoch, materiáloch a metodológiách, vlastnených príslušnou zmluvnou 
stranou, vrátane know – how.  
 

6.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia dostatočné poučenie pre všetky osoby, ktoré sa na 
ich strane budú zúčastňovať na plnení tejto zmluvy, o podstate dôvernej informácie v zmysle 
tejto zmluvy a nevyhnutnosti jej utajenia v súlade s touto zmluvou. Prístup k dôverným 
informáciám bude obmedzený na tých zamestnancov zmluvnej strany, ktoré tieto informácie 
potrebujú poznať na účely a v rozsahu, vymedzenom touto zmluvou. Zmluvné strany sú 
povinné zabezpečiť, aby záväzok utajenia dôverných informácií v zmysle tejto zmluvy 
prevzali všetky tretie osoby, ktoré sú odlišné od samotných zmluvných strán a ktoré sa budú 
zúčastňovať na plnení tejto zmluvy. Splnenie tohto záväzku je príslušná zmluvná strana 
povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany preukázať. 
 

6.5 Zmluvné strany sa zaväzujú zaobchádzať s dôvernými informáciami ako s predmetom 
obchodného tajomstva, najmä uchovávať ich v tajnosti a zabezpečiť vykonanie všetkých  
právnych a technických opatrení, zabraňujúcich ich neoprávnenému sprístupneniu tretej osobe 
či ich zneužitiu, a to v rozsahu a spôsobom primeraným stupňu utajenia príslušnej dôvernej 
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informácie a jej zrejmému významu, alebo významu, ktorý tejto dôvernej informácii zreteľne 
priradí tá zmluvná strana, ktorej príslušná dôverná informácia prislúcha. 
 

6.6 Zmluvné strany môžu poskytnúť tieto dôverné informácie len svojim zamestnancom alebo 
zmluvným partnerom v rozsahu nutnom pre riadne plnenie predmetu tejto zmluvy, pri súčasnej 
realizácii vyššie uvedených opatrení. Informácie označené ako dôverné nesmú byť kopírované 
alebo reprodukované bez písomného súhlasu zmluvnej strany, ktorá tieto informácie poskytla. 
 

6.7 Porušením vyššie zadefinovaných povinností nie je plnenie povinností, ktoré zmluvným 
stranám vyplývajú z platnej právnej úpravy.  
 
 
 

Článok 7 
Platnosť zmluvy 

 
7.1 Táto Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná v súlade s 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web sídle 
objednávateľa v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Ustanovenia osobitných predpisov tým 
nie sú dotknuté. 
 

7.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do splnenia všetkých povinností z nej vyplývajúcich.    
  

7.3. Ustanovenia článkov 4 - 6 zostávajú v platnosti aj v prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy.  

7.4.  V prípade zmeny alebo zániku záväzku inak ako splnením, bez zavinenia Poskytovateľa zostáva 
nárok na odmenu zachovaný vo výške stanovenej v článku 4.1. v rozsahu výkonov a činností 
vykonaných poskytovateľom, odsúhlasených objednávateľom a neuhradených objednávateľom 
do doby zániku zmluvného vzťahu Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zostávajúcu časť odmeny 
do 30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Poskytovateľom po dátume zmeny, zániku alebo 
zrušenia zmluvy. Predpokladom uhradenia faktúry je objednávateľom odsúhlasený výkaz 
činností poskytovateľa. 

7.5. Zmluvu je možné ukončiť aj : 

 - dohodou zmluvných strán,  

 - písomnou výpoveďou v mesačnej výpovednej dobe , ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca 
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,  

 - odstúpením od zmluvy, z dôvodu neplnenia takých zmluvných povinností, ktoré majú 
podstatný vplyv na splnenie účelu zmluvy, odstúpenie je platné dňom doručenia druhej zmluvnej 
strane za predpokladu, že v ňom bude uvedený konkrétny dôvod odstúpenia,  

7.6. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením zmluvných 
povinností.  
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Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
8.1 Táto Zmluva sa uzatvára v písomnej forme, pričom všetky jej zmeny je možno uskutočniť len 

v písomnej forme na základe úplného a vzájomného konsenzu oboch Zmluvných strán. 
  

8.2. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie  tejto Zmluvy neplatné či neúčinné, 
zostávajú ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Namiesto neplatného či 
neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
upravujúce otázku vzájomného vzťahu Zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú upraviť 
svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojim výsledkom najlepšie zodpovedá zámeru 
neplatného, respektíve neúčinného ustanovenia. 
 

8.3 Na vzťahy upravené touto zmluvou ako aj na vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa primerane 
použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
8.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, týkajúce sa plnenia tejto zmluvy 

predovšetkým vzájomným rokovaním zástupcov zmluvných strán  do 5 pracovných dní od 
výzvy jednej zo zmluvných strán. Ak sa spor takýmto spôsobom nevyrieši, bude sa riešiť 
prostredníctvom miestne príslušného súdu Slovenskej republiky 
 

8.5 Zmluvné strany sa dohodli, že opakovane neprevzatá písomnosť sa považuje za doručenú 
prvým dňom po dni jej vrátenia odosielateľovi.  
 

8.6 Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden 
originál. 
 

 
V Prešove, dňa 7. 10. 2019              
 
 
Za Objednávateľa:  Za Poskytovateľa:                                               
 
 
  v.r.       v.r. 
   ................................................... ................................................. 
      PaedDr. Milan Majerský, PhD.     Gabriel Rusznyák  

 predseda Prešovského samosprávneho kraja konateľ 

 
 
 
 
Táto zmluva bola zverejnená dňa: 17.10.2019 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 18.10.2019 


