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Zmluva o poskytovaní služieb 

Vypracovanie energetického certifikátu budovy 

 

uzavretá pod ľa § 269 ods. 2 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov 

 
Objednávateľ:   OBEC Šarišské Michaľany 

Sídlo:    ul.Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany  

Štatutárny orgán :   Mgr. Jozef Mačo, starosta obce 

IČO:     00327808 

DIČ:     2020732252 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.  

IBAN:    SK55 5600 0000 0005 2050 1001 

 

ďalej len „objednávateľ“ 

a 

 

Zhotoviteľ:   ENVEA, s.r.o. 

Sídlo:    Račianska 88 B, 832 01  Bratislava 

IČO:     44060980 

DIČ:     2022595135 

IČ DPH:    SK2022595135 

Bankové spojenie:   Fio banka,a.s.  

IBAN:    SK34 8330 0000 0024 0134 0793 

 

ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu ako „zmluvné strany“. 

článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení. 

 
1.2 Táto zmluva sa uzatvára na účely vypracovania energetického certifikátu 

pre preukázanie zníženia energetickej náročnosti budovy Materskej školy v 

obci Šarišské Michaľany. 

 
1.3 Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na základe výsledkov verejného 

obstarávania zadávaného podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní. 

 

článok II. 
Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi služby 

vypracovanie Energetického certifikátu budovy budovy Materskej školy v  súlade 

so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení 

neskorších predpisovnasledovnom rozsahu: 

      Energetický certifikát bude dodaný v listinnej podobe (2 paré -1x originál a 1x    

  kópia)             
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2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby v súlade s 
platnou legislatívou Slovenskej republiky. Objednávateľ sa zaväzuje 
zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu. 

 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú 
súčinnosť, najmä tým, že poskytovateľovi v dohodnutom čase oznámi 
všetky informácie a predloží mu všetky dokumenty potrebné pre riadne 
poskytovanie služieb. 

 

2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, ktoré objednávateľ označí ako dôverné, alebo ktoré sú 
predmetom obchodného tajomstva. 

 

2.5     Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy 
postupovať s odbornou starostlivosťou, konať čestne a svedomito a v 
záujme objednávate ľa uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia 
pokladá za prospešné na účel riadneho plnenia povinností pod ľa tejto 
zmluvy. 

 
2.6     Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia 

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 postkytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

                  Oprávnené osoby sú: 

a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 

audítorov, 

f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. 

 
 

Článok III. 

Cena služby, odplata, platobné podmienky 

 

3.1 Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je výsledkom verejného obstarávania v 

súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cena predmetu zmluvy: 804 € s 

DPH /slovom osemstoštyri eur/. 
 

3.2 Odplata za poskytnutie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v 

súlade so zákonom č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
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znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej úpravy iba v 

prípade administratívnych zmien štátu a to len so súhlasom Objednávateľa v 

prípade ak dôjde ku zmene súčasných daňových podmienok a predpisov alebo k 

zavedeniu nových daní alebo poplatkov týkajúcich sa predmetu zmluvy. 

 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dojednanú odplatu. 

 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude poskytovať služby v súlade s 

touto zmluvou. Poskytovateľ vystaví po realizácii faktúru. 
 

3.5 Ak objednávateľ zistí nesprávnosť alebo neúplnosť faktúry, objednávateľ je 

oprávnený vyzvať poskytovateľa, aby nedostatky odstránil alebo doplnil, a na 

tento účel je povinný poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Poskytovateľ’ je povinný 

opätovne doručiť faktúru s prílohami bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní 

od ich doručenia. Po opätovnom doručení opravenej/doplnenej faktúry a jej 

všetkých príloh sa počíta lehota splatnosti odznova. Faktúru a jej prílohy je možné 

vrátiť opakovane iba v prípade, ak poskytovateľ napriek tomu, že bol vyzvaný, 

chybu neopravil, alebo sa chyba vyskytla v doplnených/zmenených údajoch; v 

takom prípade má objednávateľ právo opakovane žiadať o prepracovanie faktúry a 

jej príloh a lehota po ich doručení plynie odznova. 

 
3.6 Faktúra vystavená poskytovateľom musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a 

obsahovať: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa, meno, sídlo, IČO, DIČ 
objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, 
názov podpornej služby, fakturovanú sumu celkom, názov projektu, ITMS kódy, 
podpis oprávnenej osoby. 

 

3.7 Odplata podľa tohto článku je splatná do 30 dní odo dňa doručenia riadne 
vystavenej faktúry poskytovateľom objednávateľovi, prostredníctvom banky na 
účet poskytovateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, alebo na iný účet, ktorý 
poskytovateľ na tento účel objednávateľovi vopred písomne oznámi. Faktúry 
dodávateľ doručí v štyroch rovnopisoch. 

 

článok IV. 

Termín a miesto plnenia a plnenie predmetu zmluvy 

 

4.1 Termín plnenia predmetu zmluvy : do začiatku kolaudačného konania. 

4.2 Miesto plnenia zmluvy: sídlo objednávateľa. 

 

článok V. 

Sankcie 

 

5.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z odplaty 
dohodnutej v článku III tejto zmluvy pre konkrétnu realizovanú činnosť verejného 
obstarávania, a to za každý deň omeškania realizácie objednávky spôsobeného 
poskytovateľom, najviac však do výšky 15% z odplaty. 

 

5.2 Poskytovateľ môže uplatniť nárok na úrok z omeškania podľa ustanovenia § 369, 
ods. l Obchodného zákonníka v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením 

odplaty za poskytovanie poradenských služieb. 
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článok VI. 
Zánik zmluvy 

 

6.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká vyhotovením predmetu podľa čl. II 

bod č.1 tejto zmluvy alebo písomnou dohodou zmluvných strán alebo 

jednostranným odstúpením od zmluvy. 
 

6.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia 

zmluvy zo strany poskytovateľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje 
skutočnosť, ak poskytovateľ: 

• poskytuje služby v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve a ktoré 
poskytovateľ neodstránil napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v 
primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu na tento účel, 

• v rozpore s touto zmluvou prestal poskytovať služby alebo inak prejavil úmysel 
nepokračovať v plnení zmluvy, 

• bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previedol všetky alebo niektoré 
práva alebo záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby. 

 

6.3 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia 
zmluvných podmienok zo strany objednávateľa. Za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok sa považuje skutočnosť, ak objednávateľ: 

• neposkytuje objednávateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne poskytnutie služieb 
zo strany poskytovateľa, 

• úmyselne zatají poskytovateľovi relevantné informácie, ktoré by mohli mať vplyv 
na uzavretie tejto zmluvy alebo na postup poskytovateľa pri plnení tejto zmluvy, 

• nezaplatí objednávateľovi riadne a včas dohodnutú odplatu alebo 
• núti poskytovateľa k činnosti, ktorú možno kvalifikovať ako protizákonnú. 

 
6.4 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí v ňom byť uvedený dôvod 

odstúpenia a jeho účinky nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

 

Článok VII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

7.1 Vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov. 

 

7.2 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy výlučne iba pre 

účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie 

na užívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. 

 

7.3 Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného 

dodatku odsúhlaseného a podpísaného štatutárnymi orgánmi zmluvných strán. 

 

7.4 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 

uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobudne účinnosť až po schválení 

procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP , t.j. po obdržaní 

pozitívnej Správy z kontroly procesu verejného obstarávania – kód ITMS 2014+: 

310041I715“. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve, ktoré nie sú upravené špecifickými 

nariadeniami, sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými 

právnymi predpismi platnými na území Slovenskej. 

 

7.7 Zmena zmluvy, ako aj iné dojednania zmluvných strán týkajúce sa tejto zmluvy 

alebo z nej vyplývajúce, musia mať formu priebežne číslovaných písomných 

dodatkov a musia byť schválené obidvoma zmluvnými stranami. Po ich schválení 

sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že znluva je platná dňom podpisu oboch strán. 

 

7.9 Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dva a 

zhotoviteľ jeden original. 

 

 
 

V Bratislave, dňa                                      V Šarišských Michaľanoch, dňa 0 9 . 0 7 . 2 0 2 0  

 

 

 

za zhotoviteľa: za objednávateľa: 
 

 

 

 

 

____________________

  Ing. Stanislav Kadlečík 

  konateľ 

  

 
 

 

Mgr. Jozef Mačo  

         starosta obce 


