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250/2019/RSM 

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy  projektu a žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ 

 
Zmluvné strany  
Objednávateľ 
Názov:    Mesto Dubnica nad Váhom   
Sídlo:    Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO:    00317209 
DIČ:   2021339276 
V mene ktorej koná: Mgr. Peter Wolf, primátor 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 
 
Poskytovateľ 
Názov:    STUDNICA, n.o. 
Sídlo:    Košická 56, 821 08 Bratislava 
IČO:         42 053 064 
DIČ:    2022 973 502 
V mene ktorej koná:  Ing. Zuzana Lenická, riaditeľ 
Register:   Okresný úrad Bratislava, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Register neziskových 

organizácií č. OVVS-34704/465/2015-NO 
    
(ďalej len „ Poskytovateľ“) 

Poskytovateľ a Objednávateľ medzi sebou uzatvárajú túto Zmluvu. 
 

Preambula 
 

Objednávateľ a Poskytovateľ uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, 
prípravy  projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ (ďalej len „Zmluva“) 
za účelom poskytnutia konzultačných a poradenských služieb k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „Žiadosť“) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len 
„Program“), kód výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48 prioritná os 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, 
1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných 
systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a 
letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, špecifický cieľ 1.2.1 - 
Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (ďalej len „Výzva“), ktorej 
vykonávateľom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len 
„Vykonávateľ“), vyhlásenej dňa 22.05.2019 s cieľom vytvorenia možnosti získania finančných prostriedkov 
(ďalej len „Prostriedky“).  
 
O udelení respektíve neudelení Prostriedkov rozhoduje výlučne Vykonávateľ a Poskytovateľ nemá vplyv na 
uvedené rozhodovanie. 
 

1. Účel Zmluvy 
 

1.1. Účelom Zmluvy je zabezpečenie konzultačných a poradenských činností k Žiadosti v rámci Výzvy 
Vykonávateľa a tým vytvoriť pre Objednávateľa možnosť na získanie Prostriedkov, ako aj upraviť 
podmienky spolupráce zmluvných strán v budúcnosti.  

 

V rámci špecifického cieľa 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy sú 
pre túto výzvu v súlade s IROP oprávnené nasledovné typy aktivít: 
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B. Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie 
informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému, 
C. zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych 
plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté, 
D. zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy. 
 

1.2. Objednávateľ musí okrem podmienok Výzvy, s ktorými sa riadne oboznámil, spĺňať všetky legislatívne 
požiadavky stanovené všeobecnými predpismi, ktoré ustanovuje právny poriadok SR v nadväznosť na 
postavenie žiadateľa vo Výzve. Vyššie uvedené skutočnosti Objednávateľ uzatvorením tejto zmluvy pre 
vymedzenie svojho zámeru berie na vedomie a bude sa nimi riadiť. 

 
2.  Predmet Zmluvy 

 
2.1. Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že Poskytovateľ podľa tejto Zmluvy: 
 

2.1.1. poskytne Objednávateľovi konzultačné a poradenské služby súvisiace s vypracovaním Žiadosti,  
 

2.1.2. vypracuje pre Objednávateľa Žiadosť, 
 

2.1.3. podá Žiadosť spolu s povinnými prílohami Vykonávateľovi, a to najneskôr 22.08.2019 
v požadovanom formálnom a množstevnom vyhotovení, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
2.1.4. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za úplnosť a správnosť údajov uvedených v Žiadosti 

okrem skutočnosti, ak preukáže, že mu Objednávateľ poskytol nesprávne vstupné údaje.                
 
2.2. Poskytovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že Objednávateľ podľa tejto Zmluvy: 

 
2.2.1. poskytne súčinnosť Poskytovateľovi týkajúcu sa odovzdania informácií k činnostiam 

Objednávateľa, ktoré súvisia s cieľom Výzvy a oprávnenými aktivitami v zmysle predmetnej 
Výzvy, pre ktorú má byť vypracovaná a podaná Žiadosť a taktiež k aktivitám a činnostiam, ktoré má 
Objednávateľ ako Žiadateľ realizovať pre naplnenie predmetu Výzvy,  

 
2.2.2. v lehote do 15.08.2019 do 16. hod. vypracuje a protokolárne odovzdá Poskytovateľovi povinné 

prílohy, ktoré sú uvedené v zozname príloh, určených Vykonávateľom k Žiadosti (Objednávateľ je 
uvedený ako žiadateľ), a to vo forme požadovanej Vykonávateľom, overenými štatutárnymi 
zástupcami Objednávateľa. Zoznam povinných príloh tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.  

 
2.2.3. za spracovanie a odovzdanie Žiadosti zaplatí Poskytovateľovi odmenu podľa článku 5, bod 5.1. tejto 

Zmluvy, 
 

2.2.4. v rámci prípravy Žiadosti poskytne povereným pracovníkom Poskytovateľa potrebnú súčinnosť, 
 

2.2.5. splní všetky ostatné povinnosti podľa Zmluvy. 
 

2.3. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že zoznam príloh uvedený v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy nemusí byť 
konečný a môže sa počas prípravy Žiadosti meniť.  

 
 

3.  Služby poskytované Poskytovateľom pre Objednávateľa 
 

3.1. Poskytovateľ je povinný poskytovať služby, uvedené v článku 2, bod 2.1 tejto Zmluvy, s odbornou 
starostlivosťou, podľa svojich najlepších schopností a vedomostí ako aj podľa ďalších pokynov  a inštrukcií 
Objednávateľa. 
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3.2. Poskytovateľ bude služby poskytovať pomocou svojich zamestnancov, interných a/alebo externých 
spolupracovníkov a/alebo pomocou tretích osôb, ktoré tým poverí.  

 
3.3. Zmluvné strany si so všetkou vážnosťou uvedomujú špecifický charakter možnosti získania a využívania 

Prostriedkov z Programu a preto sa zaväzujú a garantujú, že budú dodržiavať všetky záväzné pravidlá 
platné v Európskej únii a/alebo Slovenskej republike týkajúce sa získania a využívanie Prostriedkov.  

 
4. Práva a povinnosti účastníkov 

 
4.1. Poskytovateľ bude oznamovať Objednávateľovi, bez zbytočného odkladu, všetky informácie  týkajúce sa 

plnenia Zmluvy, o ktorých sa dozvie.  
 
4.2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky potrebné informácie nevyhnutné k riadnemu 

a včasnému plneniu povinnosti Poskytovateľa podľa Zmluvy bez zbytočného odkladu od písomného 
vyzvania Poskytovateľom. 

 
4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že za začiatok poskytovania služieb zo strany Poskytovateľa sa považuje prvý 

pracovný deň po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.  
 
4.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Poskytovateľovi všetky nevyhnutné informácie a poskytovať súčinnosť 

pre vypracovanie Žiadosti tak, aby zo strany Poskytovateľa bola Žiadosť pripravená na odsúhlasenie 
najneskôr v posledný deň termínu podania Žiadosti Vykonávateľovi, ktorý je stanovený na 22.08.2019, ak 
sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

 
4.5. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť Poskytovateľovi  všetky  potrebné a  úplné dokumenty v zmysle článku 

2, bod 2.2.2. tejto zmluvy najneskôr do 15.08.2019 do 16 hod. 
 
4.6. Poskytovateľ vyhlasuje, že pri realizácii tejto Zmluvy sa bude riadiť zásadami vylučujúcimi konflikt 

záujmov. 
 
4.7. Zmluvné strany berú na vedomie a uznávajú, že rozhodnutie o schválení alebo neschválení Žiadosti je 

výlučne vecou Vykonávateľa a preto Poskytovateľ nezodpovedá za schválenie alebo neschválenie Žiadosti 
Objednávateľa. Rovnako Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by Objednávateľovi 
mohli vzniknúť v priamej súvislosti s neschválením Žiadosti, ak táto zmluva neurčuje inak. 

 
4.8. Poskytovateľ nie je voči tretím osobám oprávnený konať v mene Objednávateľa.  

 
5. Odmena 

 
5.1. Za prípravu, spracovanie a odovzdanie Žiadosti zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi odmenu                    

2 500,00 EUR (slovom dvetisícpäťsto eur nula centov). Poskytovateľ nie je platcom DPH.   
 
5.2. Odmena podľa bodu 5.1 tohto článku je splatná v častiach. 

 
5.3. Prvú časť odmeny vo výške 1.250,00 EUR (slovom tisícdvestopäťdesiat eur) zaplatí Objednávateľ po 

uzatvorení tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom splatnej do 14 dní odo dňa 
doručenia Objednávateľovi. 

 
5.4. Druhú časť odmeny vo výške 1.250,00 EUR (slovom tisícdvestopäťdesiat eur) zaplatí Objednávateľ po 

podaní Žiadosti Vykonávateľovi na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom splatnej do 14 dní odo dňa 
doručenia Objednávateľovi.  

 
5.5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi odmenu, podľa tohto článku, v dohodnutých lehotách 

splatnosti. V prípade omeškania sa s úhradou odmeny, má Poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo 
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výške 0,05 % denne z neuhradenej výšky odmeny, na ktorú má Poskytovateľ nárok podľa jednotlivých 
bodov  tohto článku. 

 
5.6. V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky výdavky, ktoré Poskytovateľovi vznikli z plnenia Zmluvy, 

vrátane výdavkov na právne služby, poradenstvo, analýzy, konzultačné činnosti a podobne. 
 

6. Trvanie zmluvy a spolupráca strán 
 

6.1  Zmluva sa uzatvára najviac po dobu prípravy Žiadosti v rámci Výzvy Vykonávateľa. Zmluva zaniká 
v prípadoch uvedených v Zmluve alebo dohodou zmluvných strán. 

 
7. Záverečné ustanovenia 

7.1. Poskytovateľ a Objednávateľ môžu meniť obsah Zmluvy, prípadne prijímať dodatky k Zmluve len   
písomne po vzájomnej dohode. 

 
7.2. Táto Zmluva je uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. V otázkach 

Zmluvou výslovne neupravených sa Poskytovateľ a Objednávateľ riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

 
7.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý, Poskytovateľ a Objednávateľ obdrží po jej 

podpísaní jeden rovnopis. 
 
7.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia podľa osobitných predpisov.   
 
7.5. Poskytovateľ a Objednávateľ prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že vyjadruje ich 

slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju 
podpisujú. 

 

Objednávateľ:       Poskytovateľ: 
Dubnica nad Váhom dňa  .................    Bratislava dňa ................ 
 
 
 
 
 
   

Mgr. Peter Wolf 
primátor mesta 

 
Ing. Zuzana Lenická 

riaditeľ  
STUDNICA, n.o. 
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Príloha č. 1 ŽoNFP – Splnomocnenie osoby konajúcej v mene žiadateľa (ak relevantné) 

Príloha č. 2a ŽoNFP– Test podniku v ťažkostiach  

Príloha č. 2b ŽoNFP – Účtovná závierka žiadateľa, subjektu v pôsobnosti žiadateľa za posledné účtovné 
obdobie / Čestné vyhlásenie žiadateľa / Správa o výsledku auditu / Audit súčasného zdaňovacieho obdobia  

Príloha č. 3a ŽoNFP – Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu  

Príloha č. 3b ŽoNFP – Index finančnej situácie žiadateľa / Index bonity  

Príloha č. 4 ŽoNFP - Uznesenie (výpis z uznesenia) zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy  

Príloha č. 5a ŽoNFP – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa prílohy 3.h Príručky 
pre žiadateľa  

Príloha č. 5b ŽoNFP - Výpis z registra trestov  

Príloha č. 6a ŽoNFP - Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet projektu  

Príloha č. 6b ŽoNFP – Podklady k rozpočtu projektu  

Príloha č. 6c ŽoNFP – Fotodokumentácia (ak relevantné)  

Príloha č. 7 ŽoNFP – Finančná analýza projektu za referenčné obdobie  

Príloha č. 8 ŽoNFP - Čestné vyhlásenie žiadateľa  

Príloha č. 9 ŽoNFP – Opis projektu  

Príloha č. 10a ŽoNFP - Právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné povolenie  

Príloha č. 10b ŽoNFP - Projektová dokumentácia stavby (overená autorizovanou osobou a overená v 
stavebnom konaní) vrátane výkazu výmer  

Príloha č. 10c ŽoNFP - Doklady preukazujúce majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít 
projektu vo vzťahu k realizácii aktivít projektu 

Príloha č. 11 ŽoNFP - Doklad preukazujúci, že projekt je oprávnený z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti 
posudzovania vplyvov na životné prostredie  

Príloha č. 12 ŽoNFP - Doklad preukazujúci oprávnenosť z hľadiska súladu s požiadavkami v oblasti dopadu 
plánov a projektov na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000  

Príloha č. 13 ŽoNFP – Štátna expertíza (ak relevantné)  

Príloha č. 14 – Zmluva o službách o verejnom záujme  

Príloha č. 15 ŽoNFP – Stanovisko RO pre IROP týkajúce sa splnenia parametrov „bezpečných/istých“ 
projektov (ak relevantné).  

 

 


