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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

 
uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 

 v znení neskorších právnych predpisov 
  

 
Objednávateľ: 
    

 Obchodné meno:    Zem bez odpadkov, o.z. 
 Sídlo:       Na križovatkách 31/B, 821 04 Bratislava 
 Zastúpený:                  Stanislav Koiš, predseda  

IČO:                             50544446  
DIČ:                                2120385311  
e-mail:              info@zembezodpadkov.sk 

 (ďalej len „objednávateľ”) 

  
Poskytovateľ:      
                   

 Obchodné meno:    ProEvent Agency s.r.o. 
 Sídlo:       Kadnárova 95, 831 06 Bratislava 
 Zastúpený:                  Mgr. Peter Kýška - konateľ 

IČO:                             50917463 
DIČ:                                2120531567 
IČ DPH:             SK2120531567 
e-mail:     info@proevent.sk 
(ďalej len „Poskytovateľ) 

 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 
Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon 
o verejnom obstarávaní“). 

 
I. Predmet zmluvy 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočniť pre objednávateľa zákazku s názvom „Informačné služby“  

pre projekt Zem bez odpadkov za podmienok a v rozsahu tejto zmluvy  (ďalej len „služba“). 

2. Objednávateľ sa zaväzuje službu posktunúť v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za 
službu dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
Služba podľa bodu 1. tohto článku musí byť uskutočnené v rozsahu výzvy na predkladanie 
žiadostí o NFP OPKZP-PO1-info-2017-28 zameranej na informačné aktivity z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia, 

3. Služba bude poskytnutá v rozsahu prílohy č. 1 tejto zmluvy. 
 

II. Čas a miesto plnenia 
 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že uskutočniť pre objednávateľa 7 podujatí v rôznych mestách v rámci 

Slovenskej republiky najneskôr do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
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2. Poskytovateľ splní zmluvný záväzok riadnym uskutočnením podujatí v rozsahu čl. I. a ich 
odovzdaním objednávateľovi. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočniť v požadovanom počte 7 podujatí za dohodnutú úhradu 
v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

4. Pri vypracovaní predmetu zmluvy bude poskytovateľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, pokynmi objednávateľa a vyjadreniami dotknutých verejnoprávnych orgánov 
a organizácií, právnických a fyzických osôb. 

5. Objednávateľ súhlasí, aby poskytovateľ službu vykonal aj s inými poverenými osobami, ktoré nie 
sú pracovníkmi poskytovateľa. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť spolupôsobenie pri realizácií služby.  
7. Nárok na odmenu vzniká dňom odovzdania diela objednávateľovi podľa bodu 2 tohto článku.  
8. Odovzdaním sa rozumie osobné prevzatie predmetu zmluvy objednávateľom s potvrdením 

o uskutočnení podujatí. 
 

III. Cena 
 
1. Cena za zhotovenie diela predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. je stanovená na základe výsledku 

verejného obstarávania a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách ako cena pevná, úplná 
a záväzná, pričom je doložená cenovou ponukou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy- 
príloha č. 1. Prípadné práce naviac budú ocenené osobitne a  vypracuje sa k nim dodatok 
k zmluve o poskytnutí služby. 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. I. tejto zmluvy je: 
 

EUR bez DPH:   23.058,33 €  

20% DPH v EUR:    4.611,67 € 

Cena spolu s DPH:   27.670 € 

Slovom:    dvadsaťsedemtisícšestosedemdesiateur 

 
IV. Platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za službu nasledovne: 

-čiastkovými faktúrami,  
-konečnou faktúrou. 

2. Podkladom pre úhradu ceny za službu bude faktúra vystavená poskytovateľom po uskutočnení 
predmetu plnenia tejto zmluvy. Faktúra sa považuje za doručenú objednávateľovi ak bola 
doručená ako doporučená zásielka, alebo bola osobne prevzatá. 

3. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru raz štvrťročne na základe odovzdávacích 
protokolov za podujatia, za ktoré je predmetná faktúra vystavená. Faktúra musí obsahovať 
náležitosti podľa § 71 Zák. č. 222/2004 Z. z. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v 
zmysle právnych predpisov, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju bez zaplatenia späť 

poskytovateľovi na prepracovanie. V tomto prípade poskytovateľ nemá právo fakturovať 
sankcie z omeškania úhrady záväzku, uvedené v čl. VI. tejto zmluvy. Nová lehota splatnosti 
začína plynúť odznova odo dňa doručenia novej - opravenej faktúry.  

4. Bankové spojenie poskytovateľa, uvedené na faktúre, musí byť zhodné s bankovým spojením, 
dohodnutým v zmluve. V opačnom prípade má objednávateľ právo vrátiť faktúru na zmenu 
vyššie uvedeného s požiadavkou na novú lehotu splatnosti. 

5. Bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky veriteľa znáša veriteľ. 
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6. Zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky bez ich predchádzajúcej písomnej dohody. 
7. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia druhej zmluvnej strane. Za deň splnenia 

peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu 
veriteľa. 

 
VII. Ostatné ustanovenia 

 
1. Poskytovateľ bude informovať objednávateľa o priebehu podujatí na poradách zvolaných na 

podnet poskytovateľa alebo objednávateľa.  
2. Poskytovateľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy  a súvisiacu 
legislatívu platnú na území Slovenskej republiky a podmienky tejto zmluvy.  

3. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s plnením 
predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť pri 
všetkých úkonoch súvisiacich s kontrolou počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku. 

 
VIII. Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvu je možné zmeniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou 

 písomných dodatkov. 
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma  zmluvnými stranami. 
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

dňom nasledujúcim po jej zverejnení. 
5. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a 

jedno poskytovateľ. 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: cenová ponuka so špecifikáciou poskytovanej služby 
 
 

V Bratislave dňa 23.09.2020     V Bratislave dňa 23.09.2020 
 
 
 

Za objednávateľa :                                        Za poskytovateľa : 
 



 1 

 
Dodatok č. 1 k 

ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
 

uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 
 v znení neskorších právnych predpisov 

  
 
Objednávateľ: 
    

 Obchodné meno:    Zem bez odpadkov, o.z. 
 Sídlo:       Na križovatkách 31/B, 821 04 Bratislava 
 Zastúpený:                  Stanislav Koiš, predseda  

IČO:                             50544446  
DIČ:                                2120385311  
e-mail:              info@zembezodpadkov.sk 

 (ďalej len „objednávateľ”) 

  
Poskytovateľ:      
                   

 Obchodné meno:    ProEvent Agency s.r.o. 
 Sídlo:       Kadnárova 95, 831 06 Bratislava 
 Zastúpený:                  Mgr. Peter Kýška, konateľ 

IČO:                             50917463 
DIČ:                                2120531567 
IČ DPH:             SK2120531567 
(ďalej len „Poskytovateľ) 

 
 

I. Predmet zmluvy 
 

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí „Informačné 
služby“ vzhľadom k vzniknutej pandemickej situácií COVID-19, ktorú uzatvorili dňa 23.09.2020 
v nasledovnom znení: 

 
Článok II. čas a miesto plnenia  bod 1, ktorý znel: 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že uskutočniť pre objednávateľa 7 podujatí v rôznych mestách v rámci 

Slovenskej republiky najneskôr do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
 
sa nahrádza znením, 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že uskutočniť pre objednávateľa 7 podujatí v rôznych mestách v rámci 
Slovenskej republiky najneskôr do 20 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 
 

II. Záverečné ustanovenia 
 
1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma  zmluvnými stranami. 

mailto:info@zembezodpadkov.sk
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2. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení. 

3. Dodatok č. 1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno 
poskytovateľ. 

 
 

V Bratislave dňa  23.04.2021     V Bratislave dňa 23.04.2021 
 
 
 

Za objednávateľa :                                        Za poskytovateľa : 
 


