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Zmluva o poskytnutí služieb  

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

Čl. 1  

Zmluvné strany 

1.1. Názov:  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

Sídlo:  Strojárenská 3, 040 01 Košice 

Zapísaná:  v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby 

číslo OVVS/10/2003 

IČO:   312 57 402 

DIČ:   202 173 4902 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:   SK22 5600 0000 0004 4719 2002 

Zastúpená:  Ing. Jaroslav Tešliar, PhD., riaditeľ  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

1.2. Názov:  Cycle Planning Studio, s. r. o.   

Sídlo:  Tulská 2972/3, 010 08 Žilina 

Zapísaná:  v živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, číslo 580-70693 

IČO:   53737571 

DIČ:   2121477270 

Bankové spojenie: Fio banka, a.s 

Číslo účtu/IBAN:  SK4983300000002201975647  

Zastúpená:  Ing. Martin Bolo  

 (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je zabezpečenie odbornej pomoci pri príprave výstupov pokračovania 

projektu LAST MILE, ktorý bude skúmať vplyv COVID-19 na flexibilné dopravné systémy. 

Poskytovateľ: 

a) Zabezpečí analýzu súčasného stavu flexibilných dopravných systémov a analýzu vplyvu 

COVID-19 na tieto systémy a na mobilitu v Košickom regióne všeobecne. Primárne bude 

informácie zbierať prostredníctvom dotazníkov pripravených partnerstvom, ale aj 

prostredníctvom rozhovorov a regionálnych stretnutí so zainteresovanými stranami, napr. 

dopravcami, združeniami cestovného ruchu. Okrem toho bude analyzovať oficiálne údaje, ako 

sú štatistiky, údaje o doprave, správy atď. Úspešný uchádzač zosumarizuje analýzy v 

regionálnej správe, ktorá bude základom pre medziregionálny dokument (01/2022). 
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b) V medziregionálnej výmene (online) predstaví vplyv COVID-19 na flexibilné dopravné 

systémy a vzorce mobility v Košickom regióne s cieľom vyvodiť závery pre možné opatrenia na 

zmiernenie vplyvu (02/2022). 

c) Zhromaždí osvedčené postupy na boj s krízou COVID-19 a na jej prekonanie a bude o nich 

diskutovať na regionálnych stretnutiach zainteresovaných strán (03-04/2022). 

d) Odprezentuje osvedčené postupy partnerstvu online v medziregionálnej výmene informácií 

(04/2022).  

e) Súčasťou zákazky je aj aktívna účasť úspešného uchádzača na študijnej návšteve a 

medziregionálnej výmene vo Varne v júni 2022 (v trvaní minimálne 2 dni), kde budú 

navštívené osvedčené postupy, pričom sa partneri budú učiť z iných regiónov, získajú inšpiráciu 

pre zmierňujúce opatrenia, ktoré by mohli vo svojich regiónoch zaviesť ako reakciu na COVID-

19 (06/2022). 

Cestovné výdavky v súvislosti s účasťou na študijnej návšteve a medziregionálnej výmene vo 
Varne sú zahrnuté v odmene za predmet zákazky.  

f) Pomôže pri zmene regionálneho politického nástroja (Adaptačná stratégia na klimatickú 

zmenu v KSK) – vzhľadom na nové výzvy pre flexibilné dopravné systémy v dôsledku COVID-

19, ako aj s cieľom zaručiť udržateľnú dopravnú dostupnosť pre vzdialené regióny, je potrebné 

navrhnúť doplnenia v politickom nástroji týkajúce sa dopravy (04 - 08/2022). 

g) Súčasťou zákazky je aj aktívna účasť úspešného uchádzača na záverečnej konferencii vo 

Viedni v trvaní minimálne 2 dni (09/2022).   

Cestovné výdavky v súvislosti s účasťou na záverečnej konferencii vo Viedni sú zahrnuté 
v odmene za predmet zákazky.  

Aktivita je realizovaná v rámci pokračovania projektu Posledná míľa (anglický názov 
projektu/akronym: LAST MILE financovaného z Programu Interreg Europe, č. projektu: PGI00154). 
Cieľom projektu bolo nájsť udržateľné flexibilné dopravné systémy pre posledný úsek cesty 
v cestovnom ruchu. 

2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať a dodať objednávateľovi 

predmet zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje odobrať predmet zmluvy.  

  

Čl. 3 

Čas plnenia 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet zmluvy v nasledovných termínoch: 

 

a) analýzy + regionálna správa:     01/2022 

b) online predstavenie vplyvu C-19:    02/2022 

c) zhromaždenie osvedčených postupov:   03 - 04/2022 

d) online prezentácia osvedčených postupov:   04/2022 

e) účasť vo Varne:      06/2022 

f) zmena regionálneho politického nástroja:   04 - 08/2022 

g) účasť na záverečnej konferencii vo Viedni:   09/2022  
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3.2 Dodržanie vyššie uvedených termínov je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa 

dojednanej v bode 6.1 tejto zmluvy. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti 

nie je poskytovateľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom 

termíne.  

 

Čl. 4 

Cena a platobné podmienky 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi za poskytovanie odbornej 

pomoci odmenu vo výške 10 800,-EUR (slovom desaťtisícosemsto eur) za celý objem služieb.  

4.2 Poskytovateľ prehlasuje, že v prípade zmeny postavenia na platcu DPH je ním predložená cena 

konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH. 

4.3 Poskytovateľ je oprávnený fakturovať cenu len za skutočne poskytnuté služby podľa reálne 

spracovaných častí predmetu diela podľa čl. 2: 

 

Časť zákazky: Cena spolu s DPH v € 

a) 2 280,- 

b) 600,- 

c) 1 440,- 

d) 720,- 

e) 2 760,- 

f) 1 680,- 

g) 1 320,- 

Spolu: 10 800,- 

 

4.4 Faktúra s priloženým súpisom poskytnutých služieb a súvisiacou dokumentáciou bude vystavená 

poskytovateľom po ukončení poskytovania služieb resp. ucelenej časti v zmysle bodu 4.3. Súpis 

poskytnutých služieb schvaľuje objednávateľ. Faktúra je splatná 14 dní od doručenia faktúry.  

4.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať potrebné 

náležitosti alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru 

vrátiť poskytovateľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V takom prípade 

sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 

faktúry objednávateľovi. 

 

Čl. 5 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

5.1 Poskytovateľ je povinný vykonať predmet zmluvy podľa článku 2 tejto zmluvy riadne, na svoje 

náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

5.2 Poskytovateľ je oprávnený poveriť vykonaním časti predmetu zmluvy aj inú osobu, pričom 

zodpovedá akoby predmet zmluvy vykonával sám. 
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5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa 

oboznámil pri vykonaní predmetu zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej 

osobe. 

5.4 Poskytovateľ môže po odovzdaní diela použiť výstupy z diela na prezentačné a edukačné účely. 

   

Čl. 6 

Práva a povinnosti objednávateľa 

6.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne 

dodanie predmetu zmluvy. Patričnou súčinnosťou sa rozumie najmä: 

vytvorenie takých podmienok spolupráce, aby poskytovateľ mohol riadne a včas splniť svoj 

záväzok, 

určenie osoby, ktorá bude zodpovedná za komunikáciu a poskytnutie nevyhnutných informácií. 

Touto osobou je Mgr. Henrieta Kiraľvargová, projektová manažérka, kontakt: 0910 930 777, 

henrieta.kiralvargova@arr.sk. 

6.2 Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu 

zmluvy. 

Čl. 7 

Sankcie 

7.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa článku 3 ods. 2 je poskytovateľ 

oprávnený požadovať od objednávateľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania. 

7.2 V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený 

požadovať od poskytovateľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania. 

 

Čl. 8 

Zánik zmluvy 

8.1 Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy. 

8.2 Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán. 

8.3 Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak jedna zo zmluvných strán opakovane 

porušuje ustanovenia tejto zmluvy. 

8.4 V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo zmluvu vypovedať v zmysle porušenia vyššie 

uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán, druhá 

zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť 

porušila a dať jej 5 dňovú lehotu na odstránenie porušujúceho stavu. 

8.5 Pokiaľ k odstráneniu porušujúceho stavu v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana oprávnená 

podať písomnú výpoveď. 

8.6 Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.  

8.7 Ukončením zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať 

záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy. 

 

Čl. 9 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
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9.1 Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

9.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa 

vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané 

zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

9.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v súlade so zákonom. 

9.4 Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť príslušné zmeny v identifikácii zmluvných strán v tejto zmluve, 

pokiaľ budú potrebné v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry. 

9.5 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu 

o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo zmariť 

alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu zmluvy, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto 

skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu. 

9.6 V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany 

zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu prioritne vzájomnou dohodou.  

9.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jeden 

podpísaný rovnopis. 

9.8 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých 

údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im 

nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na 

dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.  

 

 

V Žiline, ...12.2021     V Košiciach, ...12.2021 

 

............................................................   ......................................................................... 

Ing. Martin Bolo, za poskytovateľa                            Ing. Jaroslav Tešliar, PhD., za objednávateľa 

 


