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Zmluva o zabezpečení služby č. …/OSS/2019 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Článok 1 

Zmluvné strany: 
 

1.1. Poskytovateľ:   
Sídlo:    

Zastúpený:    

IČO:    

IČ DPH:    

DIČ:    

Bankové spojenie:      

IBAN:    

Zapísaný:    

Poverený zamestnanec  

na podpisovanie  

preberacieho protokolu: 

 

(ďalej iba „poskytovateľ“) 

a 

 

1.2. Objednávateľ:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo:    Špitálska 8, 812 67 Bratislava 

Zastúpený:   Ing. Marián Valentovič, MBA, generálny riaditeľ 

IČO:   30 794 536 

DIČ:   2021777780 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN č. 1:  SK78 8180 0000 0070 0013 6567 

IBAN č. 2:        SK19 8180 0000 0070 0017 6235 

Zapísaný ako:   Rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 453/2003 Z. z. 

Poverený zamestnanec   

na podpisovanie  

preberacieho protokolu:  

 

(ďalej iba „objednávateľ“) 

 

(poskytovateľ a objednávateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
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1.3. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou 

hodnotou, obstarávanou postupom zadávania zákazky podľa § 117  zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom 

elektronického nástroja EVOSERVIS. 

 

1.4. Poskytovateľ je vlastníkom nehnuteľnosti v obci ................., v katastrálnom území 

.................., v okrese ..................... pozostávajúcej z administratívnej budovy so 

súpisným číslom ............ postavenej na pozemku na parcele č. ................... a parkoviska 

postaveného na pozemku s parc. č. ..........................., zapísanej v katastri nehnuteľností 

vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu v .............. na liste vlastníctva č. 

.................., (ďalej len „nehnuteľnosť“). Kópia uvedeného listu vlastníctva je prílohou č. 

3 k tejto zmluve.  

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie vhodných priestorov a doplnkových služieb 

bližšie špecifikovaných v prílohe č. 1 zmluvy „Rozpis cenovej ponuky na zabezpečenie 

priestorov a doplnkových služieb“ (ďalej len „príloha č. 1“). Poskytovateľ je vlastníkom 

nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 1.4. pozostávajúcej aj z pavilónov a voľných plôch. 

Celková plocha predmetu zmluvy je rozpísaná v prílohe č. 1 a pozostáva z krytej plochy 

s rozlohou ...................... m
2
 a z voľnej plochy určenej na parkovanie s rozlohou 

......................... m
2
.  

 

2.2. Touto zmluvou poskytovateľ prenecháva za odplatu a za podmienok uvedených 

v zmluve objednávateľovi predmet zmluvy uvedený v bode 2.1. zmluvy, aby ho 

dočasne v dobe a na účel podľa zmluvy užíval. 

 

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ prenecháva objednávateľovi predmet 

zmluvy na účel organizácie akcií v rámci Národného projektu Spoločne hľadáme prácu, 

z operačného programu Ľudské zdroje, kód ITMS2014+: 312031D033, Hlavná aktivita 

č. 1 - Veľtrh práce. Týmito akciami sú „Veľtrh práce - Job Expo 2019“ a „European 

Job Days 2019“ (ďalej len „akcia“) a uskutočnia sa v období od 16.4. 2019 do 17.4. 

2019.  

 

2.4. Objednávateľ požaduje predmet zmluvy na dobu určitú, a to od 15.4.2019 od 09:00 hod. 

do 17.04.2019 do 14:00 hod., tak aby mal objednávateľ priestory plne k dispozícii počas 

konania sa akcie v období od 16.04.2019 od 08:00 do 18:00 hod. do 17.04.2019 od 

08:00 do 14:00 hod.  

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje prenechať objednávateľovi predmet zmluvy po nadobudnutí 

účinnosti tejto zmluvy, a to na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu 

zmluvy podpísanom oboma zmluvnými stranami. Vzor protokolu o odovzdaní 
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a prevzatí predmetu zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 zmluvy (ďalej len „preberací 

protokol“).  

 

3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi počas konania sa akcie vyhovieť 

požiadavkám objednávateľa súvisiacim s predmetom zmluvy, ktoré sú presne 

špecifikované v prílohe č. 1. 

 

3.3. Poskytovateľ odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a umožní mu vstup do svojich 

priestorov, ktoré mu v zmysle tejto zmluvy poskytne, a to pred konaním akcie najneskôr 

do 15.4. 2019 do 09:00 hod. Oprávnené  osoby zmluvných strán potvrdia odovzdanie 

a prevzatie predmetu zmluvy na preberacom protokole v časti a). 

 

3.4. Poskytovateľ počas konania sa akcie umožní objednávateľovi vstup a výjazd z areálu na 

základe preukazu vydaného poskytovateľom. 

 

3.5. Poskytovateľ sa zaväzuje uchovávať doklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy do 

31.12. 2028, t.j. počas celej doby platnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. Z312031D033 uzatvorenej medzi Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade 

potreby je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od poskytovateľa ďalšie doklady 

potrebné na preverenie oprávnenosti výdavkov a poskytovateľ mu je povinný ich 

poskytnúť. 

 

3.6. Poskytovateľ je povinný oboznámiť objednávateľa s faktickým stavom predmetu 

zmluvy. Poskytovateľ prenechá objednávateľovi predmet zmluvy v stave spôsobilom na 

užívanie na účel dohodnutý touto zmluvou.  

 

3.7. Objednávateľ najneskôr týždeň pred začiatkom akcie dodá poskytovateľovi kompletné 

podklady a svoje požiadavky súvisiace s realizáciou akcie. 

 

3.8. Objednávateľ nemá bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa právo 

vykonávať žiadne stavebné úpravy na predmete zmluvy. 

 

3.9. Objednávateľ po skončení akcie, najneskôr do 17.4. 2019 do 18:00 hod., odovzdá 

predmet zmluvy poskytovateľovi v stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. 

V prípade ak došlo k poškodeniu predmetu zmluvy, objednávateľ na vlastné náklady 

uvedie predmet zmluvy do stavu pred poškodením.  

 

3.10. Objednávateľ nie je oprávnený prenechať poskytnuté priestory alebo ich časť do 

podnájmu tretej osobe.  

 

3.11. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zákonné predpisy a normy na úseku 

bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia a všetky hygienické predpisy. Objednávateľ je 

zodpovedný za dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platných predpisov.  
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3.12. Objednávateľ je povinný v poskytnutých priestoroch dodržiavať zákaz fajčenia a 

manipulácie s otvoreným ohňom v uzavretých aj vonkajších priestoroch a zaväzuje sa 

svojvoľne nezasahovať do elektroinštalácie a vodoinštalácie. 

 

3.13. Objednávateľ podpisom oprávnenej osoby potvrdí poskytovateľovi zrealizovanie 

záväzkov podľa tejto zmluvy na preberacom protokole v časti b).   

 

 

Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

 

4.1. Dohodnutá cena je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 

4.2. Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy vo výške ............................. Eur 

bez DPH (slovom ........................ Eur bez DPH), t.j. ...................... Eur s DPH (slovom 

........................ Eur s DPH).  
 

4.3. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu poskytovateľovi na základe poskytovateľom 

vystavenej a riadne doručenej faktúry na adresu sídla objednávateľa uvedenú v článku 

1.  
 

4.4. Splatnosť vystavenej faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej riadneho doručenia 

objednávateľovi. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi faktúru bezhotovostne, 

bankovým prevodom na účet poskytovateľa uvedený v tejto zmluve. Faktúra sa 

považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa. Ak 

nastane omeškanie platby faktúry pre dôvody na strane Štátnej pokladnice, objednávateľ 

nie je po túto dobu v omeškaní s úhradou fakturovanej sumy.   
 

4.5. Poskytovateľ vystaví faktúru až po podpísaní preberacieho protokolu. Faktúra musí 

spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že 

vystavená faktúra okrem náležitostí podľa predchádzajúcej vety obsahuje aj: 
4.5.1. názov národného projektu, 

4.5.2. názov aktivity, 

4.5.3. číslo tejto zmluvy, 

4.5.4. jasnú a podrobnú špecifikáciu položiek podľa prílohy č. 1.  

 

4.6. Ak vystavená faktúra neobsahuje všetky náležitosti podľa tejto zmluvy a podľa § 74 

ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť vadnú faktúru poskytovateľovi na opravu alebo na vystavenie novej 

faktúry. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 

začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 
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4.7. Poskytovateľ berie na vedomie, že dohodnutá cena podľa tejto zmluvy, a to aj každá jej 

čo i len pomerná časť, je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu. Na použitie takýchto finančných 

prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného 

použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (zákon č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene doplnení niektorých zákonov, 

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov). Poskytovateľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto zmluvy sa stáva 

súčasťou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov. 

 

4.8. Zmluvné strany sú si vedomé toho, že porušenie tejto zmluvy je aj porušením finančnej 

disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami v súvislosti s touto zmluvou sa 

realizuje v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich túto oblasť. 

 

4.9. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným 

orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov 

Slovenskej republiky (napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov), a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly 

riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. Oprávnení 

zamestnanci vykonávajúci kontrolu majú počas trvania realizácie schváleného projektu 

prístup ku všetkým obchodným dokumentom prenajímateľa súvisiacich s výdavkami na 

realizáciu projektu a plnením povinností podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje 

strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy oprávnenými 

osobami počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, na základe ktorej bol schválený národný projekt uvedený v tejto zmluve. 

Poskytovateľ sa zaväzuje príslušným oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom 

všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:  

4.9.1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ním poverené osoby, 

4.9.2. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a ním poverené osoby, 

4.9.3. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

4.9.4. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

4.9.5. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

4.9.6. orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

4.9.7. osoby prizvané orgánmi uvedenými v bodoch 4.9.1. až 4.9.6. v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, 

4.9.8. poverení zamestnanci objednávateľa. 

 

4.10. Finančné prostriedky súvisiace s realizáciou tejto zmluvy sú hradené zo zdrojov 

Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu v percentuálnom 

pomere finančných prostriedkov ESF: ŠR  85% : 15%  na základe: Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. Z312031D033 uzatvorenej medzi Ministerstvom 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredím práce, sociálnych vecí  a rodiny. 
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4.11. V prípade, ak riadiaci orgán (t.j. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako 

poskytovateľ nenávratného finančného príspevku pre nájomcu ako príjemcu), 

skonštatuje, že finančné prostriedky použité v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy 

sú neoprávnené výdavky, a to pre dôvody na strane poskytovateľa, objednávateľ je 

oprávnený požiadať poskytovateľa o vrátanie sumy takto definovaných neoprávnených 

výdavkov.  

 

4.12. Zmluvné strany sa v súlade s § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov dohodli, že v prípade vzniku pohľadávky poskytovateľa 

voči objednávateľovi je poskytovateľ oprávnený postúpiť pohľadávku na tretiu osobu 

len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 

 

Článok 5 

Zodpovednosť za škody a zmluvné pokuty 

 

5.1. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane v 

dôsledku porušenia podmienok uvedených v tejto zmluve, zodpovednosť za škodu sa 

riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 

 

5.2. Ak poskytovateľ neprenechá objednávateľovi predmet zmluvy v rozsahu dohodnutom 

touto zmluvou alebo nesplní požiadavku objednávateľa podľa bodu 3.2., dohodnutá 

cena za predmet zmluvy sa kráti o 5% z dohodnutej ceny uvedenej v bode 4.2. zmluvy, 

a to za každú nesplnenú požiadavku. 

 

5.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou splatnej faktúry, okrem výnimky 

uvedenej v bode 4.4. zmluvy, vzniká poskytovateľovi právo fakturovať si úrok              

z omeškania vo výške stanovenej platným právnym predpisom za každý deň omeškania 

z fakturovanej sumy.  

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, tak ako je uvedené v bode 2.4. zmluvy. 

 

6.2. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len o so súhlasom 

oboch zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré sa stanú neoddeliteľnou 

súčasťou zmluvy. 

 

6.4. Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi výlučne touto zmluvou, príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1191 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
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6.5. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory týkajúce sa tejto 

zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou. Ak dohoda nie je 

možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej 

republiky. 

 

6.6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 

 

6.6.1. Príloha č. 1: Rozpis cenovej ponuky na zabezpečenie priestorov a doplnkových 

služieb, 

6.6.2. Príloha č. 2: Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, 

6.6.3. Príloha č. 3: kópia listu vlastníctva č. ...............  

 

6.7. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia písomností nastávajú tiež dňom 

vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky 

adresátom. 

 

6.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv.  

 

6.9. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých po ich podpise prenajímateľ 

dostanej jeden rovnopis a nájomca dostane štyri rovnopisy. 

 

6.10. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s ňou a s tým, že zmluvu neuzavreli v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 

podmienok, ju vlastnoručne podpísali.  

 

 

Za poskytovateľa:     Za objednávateľa: 

 

 

 

V ......................... dňa                 V Bratislave dňa ............................ 

 

 

 

 

 

______________________________  _________________________________ 

                Ing. Marián Valentovič, MBA 

                                                                                   generálny riaditeľ 

 
 


