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Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb 

 

 

Z M L U V A  O  P O S K Y T O V A N Í  K O N Z U L T A Č N Ý C H  

S L U Ž I E B   

 

 

 

 

 
uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, 

v znení neskorších predpisov 

 

 

medzi: 

 

 

 

 

1. CNS EuroGrants, s.r.o. 

obchodná spoločnosť so sídlom Bratislavská 264, 90801 Kúty 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sro, Vložka č. 25275/T 

IČO: 45421153 

IČ DPH: SK2022995293 

Zastúpená: Ing. Richard Nimsch, konateľ 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

 

 

a 

 

2. Obec Slovenský Grob 

Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob 

IČO: 00305073 

DIČ: 2020662248 

Zastúpená: JUDr. Štefan Gašparovič, starosta 

  

(ďalej len „Klient“) 
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1. Úvodné ustanovenia a definície 

 

1.1 Nakoľko Klient má záujem získať financovanie svojej projektovej idey prostredníctvom 

nenávratného finančného príspevku („NFP“) z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov v zmysle zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v platnom znení; 

 

1.2 Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou, pôsobiacou v oblasti služieb týkajúcich sa 

konzultačných a poradenských činností v oblasti verejnoprávnych fondov, pričom 

disponuje personálnymi a technickými kapacitami, znalosťami a skúsenosťami, 

potrebnými pre riadne plnenie predmetu tejto zmluvy pre klienta, na základe jeho 

špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek. 

 

1.3 Pre účely tejto zmluvy sa projektovou ideou sa rozumie (približný popis): 

Modernizácia odborných učební v základnej škole obce Slovenský Grob;  

 

1.4 Výrazy používané v tejto zmluve budú vykladané v súlade s definíciami uvedenými v 

zákone č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

1.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že predmetom tejto zmluvy nie je poskytovanie služieb 

bežne dostupných na trhu, v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, 

v platnom znení. 

 

 

2. Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Klientovi, v súlade 

s ustanoveniami tejto zmluvy, dojednané poradenské služby pri transformácii projektovej 

idey do konkrétneho projektového zámeru v zmysle § 18 zákona č. 292/2014 Z.z., pri 

následnej príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 

konkrétny projekt, ako aj záväzok Klienta poskytnúť Poskytovateľovi pri plnení jeho 

záväzkov včas a riadne všetku potrebnú súčinnosť a dojednanú spoluprácu, zaobstarať 

všetky potrebné podklady a informácie a uhradiť Poskytovateľovi dojednanú odplatu.  

2.2. Poradenské služby teda konkrétne zahŕňajú: 

2.2.1. Spoluprácu pri transformácii projektovej idey na konkrétny projektový zámer a pri jeho 

prekladaní príslušnému poskytovateľovi (§ 18 zákona č. 292/2014 Z.z.): 

• kompletné zostavenie projektového spisu,  

• priebežné konzultácie k získavaniu potrebných podkladov (osobne, telefonicky, e-

mailom),  

• spracovanie rozpočtu projektového zámeru podľa vstupov od projektanta/potenciálneho 

dodávateľa,  

• kompletizácia povinných príloh a ich použitie,  
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• koordinačné stretnutia a komunikácia so sprostredkovateľským orgánom,  

• realizácia nutných ekonomických prepočtov a argumentácií,  

• kontrola formálnej správnosti pred podaním projektového zámeru,  

• fyzické zviazanie a odovzdanie v potrebnom počte exemplárov i v elektronickej podobe,  

• asistencia pri doplnení dokumentov dodatočne vyžiadaných Sprostredkovateľským 

orgánom.  

 

2.2.2. Spolupráca pri vypracovaní, príprave a predkladaní konkrétnej žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na konkrétny projekt Klienta;  

2.3. Služby v zmysle čl. 2.2.2 tejto zmluvy pritom zahŕňajú konkrétne: 

2.3.1. Príprava a vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“ 

alebo „žiadosť o NFP“), v rozsahu: 

• zriadenie konta ITMS 2014+, ak je potrebné, 

• kompletné zostavenie projektového spisu - príprava a vypracovanie ŽoNFP, 

• priebežné konzultácie k získavaniu potrebných podkladov (osobne, telefonicky, e-

mailom),  

• spracovanie rozpočtu projektovej žiadosti podľa vstupov od projektanta/potenciálneho 

dodávateľa,  

• príprava a vypracovanie opisu projektu, 

• kompletizácia povinných príloh a ich použitie,  

• koordinačné stretnutia a komunikácia s Riadiacim orgánom,  

• komunikácia s projektantom, konzultácie k tvorbe realizačnej projektovej dokumentácie, 

ak je potrebné, 

• realizácia nutných ekonomických prepočtov a argumentácií, príprava a vypracovanie 

finančnej analýzy projektu, 

• kontrola formálnej správnosti pred podaním projektovej žiadosti,  

• fyzické zviazanie a odovzdanie v potrebnom počte exemplárov i v elektronickej podobe,  

 

2.3.2. Koordinácia postupu pri predkladaní, schvaľovaní ŽoNFP a implementácii projektu, v 

rozsahu: 

- predkladanie ŽoNFP príslušnému poskytovateľovi NFP, 

- koordinácia postupov a vypracovanie dokumentov, vyplývajúcich z možných výziev na 

doplnenie dokumentov zo strany príslušného poskytovateľa NFP v procese 

schvaľovania ŽoNFP, 

- príprava žiadostí o platbu 

- príprava monitorovacích správ. 

 

3. Práva a povinnosti strán 

 

3.1 Klient je v rámci dojednanej spolupráce a súčinnosti povinný predkladať 

Poskytovateľovi príslušné podklady, informácie, údaje, vyjadrenia, stanoviská, 

dokumenty, pokyny a iné nástroje, potrebné pre riadne a včasné plnenie tejto zmluvy 

(„podklady“). Klient je výslovne uzrozumený, že v rámci dojednanej spolupráce 

Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť / vyhotoviť  iné výstupy, ako výstupy uvedené 

v čl. 2 tejto zmluvy; je preto zodpovednosťou Klienta predložiť Poskytovateľovi najmä 

podklady, ktoré sú výsledkami činnosti osobitných profesií (napr. projektant, geodet, 
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statik, architekt, a pod.). Klient berie na vedomie, že od včasného a riadneho 

poskytnutia úplných, pravdivých a presných podkladov Klientom závisí včasný a riadny 

výkon činností Poskytovateľa podľa tejto zmluvy, ako aj schválenie Žiadosti o NFP 

poskytovateľom NFP. Preto sa Klient zaväzuje, že ním poskytnuté podklady budú 

úplné, pravdivé a presné a budú poskytnuté poskytovateľovi včas. Klient požiadal 

Poskytovateľa, aby sa spoľahol na úplnosť, pravdivosť a presnosť podkladov 

poskytnutých Klientom.  

3.2 Jednotlivé podklady budú Poskytovateľovi zo strany Klienta predkladané v lehote troch 

dní odo dňa doručenia príslušnej výzvy (postačí doručenie formou emailu) oproti 

podpisu príslušného preberacieho protokolu, obsahujúceho zoznam predkladaných 

podkladov a informácií, resp. ich prebratie bude potvrdené prostredníctvom e-mailovej 

komunikácie.  

3.3 Klient je povinný umožniť Poskytovateľovi priamu komunikáciu s poskytovateľom 

NFP, potrebnú pre výkon dohodnutých činností; priama komunikácia Klienta 

s poskytovateľom NFP podlieha predchádzajúcemu súhlasu zo strany Poskytovateľa. 

3.4 Poskytovateľ nie je oprávnený vykonávať v mene Klienta žiadne právne úkony, ak ho 

na výkon právnych úkonov v mene Klienta Klient nesplnomocní písomne. Pre 

vylúčenie pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že všetky právne úkony v mene 

Klienta voči poskytovateľovi NFP (najmä Žiadosť o NFP) bude vykonávať vo vlastnom 

mene Klient. 

3.5 Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Poskytovateľ však zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Klientovi, 

výlučne v prípade, ak bola škoda spôsobená: 

 

3.5.1 úmyselným konaním Poskytovateľa (vrátane jeho zamestnancov a/alebo osôb 

poverených poskytovateľom) v rozpore s touto zmluvou, alebo 

3.5.2 úmyselným prekročením právomoci Poskytovateľa (vrátane jeho zamestnancov a/alebo 

osôb poverených poskytovateľom) podľa tejto zmluvy, alebo 

3.5.3 na podkladoch a iných veciach prevzatých od Klienta a/alebo na veciach prevzatých pri 

plnení tejto zmluvy od tretích osôb, ibaže preukáže, že škoda bola spôsobená 

okolnosťami vylučujúcim zodpovednosť.   

 

3.6 Klient berie výslovne na vedomie, že na poskytnutie NFP nie je právny nárok 

a Poskytovateľ preto žiadnym spôsobom nezodpovedá za výsledok posudzovania 

konkrétnej Žiadosti o NFP. 

 

4. Zmluvná odplata 

 

4.1 Za poskytovanie služieb v zmysle tejto zmluvy je Klient povinný uhradiť 

poskytovateľovi zmluvnú odplatu, zloženú z paušálnej fixnej odplaty a osobitnej 

odplaty za úspech nasledovne: 

4.2 Fixná odplata predstavuje sumu 2 000,- Euro (slovom: dvetisíc eur) plus DPH, ktorá je 

splatná nasledovne: 

a) prvá časť fixnej odplaty vo výške 500,- Euro (slovom: päťsto eur) plus DPH, bude 

splatná do piatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy; 
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b) druhá časť fixnej odplaty vo výške 500,- Euro (slovom: päťsto eur) plus DPH, bude 

splatná do piatich dní odo dňa  predloženia projektového zámeru na 

hodnotenie  príslušnému riadiacemu orgánu v zmysle § 18 zákona č. 292/2014 Z.z.; 

c) tretia časť fixnej odplaty, vo výške 500,- Euro (slovom: päťsto eur) plus DPH, bude 

splatná do piatich dní odo dňa doručenia hodnotiacej správy projektového zámeru od 

príslušnému riadiaceho orgánu v zmysle § 18 zákona č. 292/2014 Z.z., z ktorej bude 

vyplývať informácia o tom, že projektový zámer spĺňa podmienky určené vo výzve na 

predkladanie projektového zámeru;  

d) v prípade, že v zmysle hodnotiacej správy v zmysle čl. 4.2 písm. c) projektový zámer 

spĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektového zámeru, strany budú 

povinné pokračovať v riadnom plnení zmluvy a štvrtá časť fixnej odplaty, vo výške 

500,- Euro (slovom: päťsto eur) plus DPH, bude splatná do piatich dní o dňa odovzdania 

klientovi finálnej verzie žiadosti o NFP, pripravenej na podanie do procesu hodnotenia 

príslušným poskytovateľom NFP. 

 

4.3 Osobitná odplata za prípravu a implementáciu projektu: Za poskytovanie 

konzultačných a poradenských služieb v zmysle čl. 2.2.1,  2.2.2 a 2.3.2 tejto Zmluvy 

uhradí  Klient Poskytovateľovi osobitnú zmluvnú odplatu za prípravu a implementáciu 

projektu v celkovej výške 4000 ,- Euro (slovom: štyritisíc eur) plus DPH, ktorá  bude 

splatná nasledovne: prvá polovica osobitnej odplaty za prípravu a implementáciu 

projektu bude splatná do 10 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP medzi 

Klientom a príslušným poskytovateľom NFP; druhá polovica osobitnej odplaty za 

prípravu a implementáciu bude splatná priebežne po častiach, vždy do desiatich dní po 

prijatí každej jednotlivej čiastky NFP, žiadanej Klientom v rámci implementácie 

projektu v príslušnej žiadosti o platbu; suma príslušnej časti odplaty bude vypočítaná 

podľa nasledovného vzorca: 

 𝑍𝑂 = 2000 𝐸𝑈𝑅 𝑥 
𝑉_𝑁𝐹𝑃

𝑆_𝑁𝐹𝑃
   

Kde: 

ZO .......... čiastková zmluvná odplata  

V_NFP.... čiastka NFP vyplatená na základe konkrétnej Žiadosti o platbu; 

S NFP .... celková schválená čiastka NFP podľa zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

 

5. Povinnosť mlčanlivosti 

 

5.1 Strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a 

akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana 

považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č. 513/1991 Zb., 

Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a ktoré sa stanú stranám známe 

pri plnení predmetu tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po 

zániku tejto zmluvy. 

5.2 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa 

vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, 

obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu 
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zabezpečenia ochrany majetku, technických, technologických, organizačných a iných 

skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.  

 

5.3 Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na sprístupnenie informácií orgánom verejnej 

moci v prípade, keď je k uvedenému sprístupneniu príslušná zmluvná strana povinná na 

základe právneho predpisu. 

 

 

6. Spoločné ustanovenia  

 

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a 

účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle klienta. 

6.2 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie do splnenia všetkých úloh 

Poskytovateľa v zmysle čl. 2 tejto zmluvy. 

 

6.3 Účinnosť tejto zmluvy zaniká: 

 

6.3.1 uplynutím doby uvedenej v bode 6.2 tejto zmluvy,  

6.3.2 dohodou zmluvných strán o zániku účinnosti tejto zmluvy a to ku dňu uvedenému 

v takej dohode, 

6.3.3 výpoveďou Poskytovateľa podľa bodu 6.4 tejto zmluvy, 

6.3.4 odstúpením do tejto zmluvy podľa bodu 6.6 tejto zmluvy, 

6.3.5 zánikom Objednávateľa alebo Poskytovateľa bez právneho nástupcu.  

 

6.4 Poskytovateľ je oprávnený túto zmluvu vypovedať aj pred uplynutím doby uvedenej v bode 

6.1 tejto zmluvy, a to v prípade ak: 

6.4.1 Klient neposkytne Poskytovateľovi podklady a/alebo pokyny riadne a včas podľa tejto 

zmluvy, 

6.4.2 Klient nezaplatí Poskytovateľovi odplatu v zmysle  čl. 4.2 písm. a) tejto zmluvy ani 

v lehote desať (10) dní po lehote jej splatnosti. 

 

6.5 Výpoveď Poskytovateľa je okamžitá. Účinnosť tejto Zmluvy zaniká doručením písomnej 

výpovede Poskytovateľa Klientovi. 

 

6.6 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak 

nastanú dôvody odstúpenia od tejto zmluvy podľa príslušných právnych predpisov. 

 

6.7 Zánikom účinnosti zmluvy nezaniká povinnosť zmluvných strán vysporiadať vzájomné 

vzťahy, ktoré vznikli na jej základe a/alebo z nej vyplývajú. 

 

6.8 Zánikom účinnosti tejto zmluvy nie sú dotknuté: 

 

6.8.1 účinnosť ustanovení zmluvy, ktorých účinnosť vzhľadom na ich povahu má trvať aj po 

ukončení účinnosti tejto zmluvy; 
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6.8.2 nárok na zaplatenie odplaty v zmysle čl. 4 tejto zmluvy, úrokov z omeškania, alebo 

náhrady škody spôsobenej porušením a/alebo nesplnením povinností zmluvnej strany 

podľa tejto zmluvy. 

 

6.9 Obe strany vyhlasujú a zaručujú, že disponujú všetkými potrebnými právomocami, ako 

aj súhlasmi a schváleniami svojich príslušných orgánov na riadne uzavretie tejto 

zmluvy.  

6.10 Doručovanie: Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, 

žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením, musia byť 

urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej 

v záhlaví tejto zmluvy a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. 

Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok: 

6.10.1 v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej 

prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu  a podpisom takej osoby na doručenke 

a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou 

osobou; 

6.10.2 v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku momentom 

doručenia doporučenej zásielky na adresu zmluvnej strany, najneskôr však uplynutím 

piatich (5) dní odo dňa odoslania zásielky, uvedeného na príslušnom podacom lístku, 

a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia. 

 

 

7. Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom pre 

obe zmluvné strany, pričom každý rovnopis sa považuje za originál. 

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú že žiadny z ich štatutárnych orgánov, zamestnancov 

alebo  zástupcov neporuší právne predpisy týkajúce sa boja proti korupcií a úplatkárstvu 

platných v rámci právneho poriadku, ktorým sa riadia Zmluvné strany a ustanovenia 

zmluvy.  

7.3 Otázky výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka.  

7.4 Strany týmto potvrdzujú, že táto zmluva predstavuje ich úplnú dohodu ohľadne celého 

jej predmetu a nahrádza všetky predchádzajúce písomné či ústne dojednania. 

7.5 V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, neúčinným 

alebo nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť 

alebo nevykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom strany sa zaväzujú 

príslušné ustanovenie nahradiť novým, platným, účinným a vykonateľným 

ustanovením, ktoré sa svojim významom a obsahom bude čo najviac približovať 

nahrádzanému ustanoveniu. 

7.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovom sídle klienta. 
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7.7 Strany týmto prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na dôkaz čoho pripájajú svoje 

podpisy. 

 

V Slovenský Grob, 14.02.2017 

 

 

Poskytovateľ 

CNS EuroGrants, s.r.o. 

 

_______________________ 

Meno: Ing. Richard Nimsch 

Funkcia: konateľ 

Klient 

Obec Slovenský Grob 

 

_______________________ 

Meno: JUDr. Štefan Gašparovič 

Funkcia: starosta 

 

       


