
/ Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi: 

Objednávateľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 

DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zapísaná: 

(ďalej len „objednávate!"') 

a 

Poskytovateľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 

DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zapísaný: 

(ďalej len „poskytovate!"') 

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava 
Ing. Adrián Belánik, výkonný riaditeľ 
457 363 59 
2023345962 
nie je platiteľom DPH 
Štátna pokladnica 
SK66 8180 0000 0070 0043 4476 
v Registri záujmových združení právnických osôb Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky vedenom Okresným úradom 
Bratislava 

Trente Advisory, s.r.o. 
Repková 1856/138, 90041 Rovinka 
Mgr. Lukáš Lukáč, konateľ 
50920707 
2120531787 
nie je platiteľom DPH 
Slovenská sporiteľna a.s. 
SK4509000000005130080873 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, 
vložka č. 120124/8 

(spolu ďalej len „zmluvné strany") 

Poskytovateľ je úspešný uchádzač verejného obstarávania - zákazky s názvom: 
„Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na projekt v oblasti parkovania na vyhradených 
miestach pre osoby so zdravotným postihnutím", č. 32/2015, podľa zákona č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (ďalej len „zmluva") je 
záväzok poskytovateľa vypracovať pre objednávateľa štúdiu uskutočniteľnosti na projekt 
v oblasti parkovania na vyhradených miestach pre osoby so zdravotným postihnutím 
(ďalej len „štúdia uskutočniteľnosti") a záväzok objednávateľa uhradiť poskytovateľovi za 
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti odplatu uvedenú v článku III. tejto zmluvy. Štúdia 
uskutočniteľnosti sa vzťahuje k projektu predkladanému v rámci Operačného programu 
integrovaná infraštruktúra. 
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2. Poskytova_teľ _vypracuje štú?iu us�uto�niteľnvosti podľ� _formuláru danej štúdie vrátane 
usmerneni k JeJ vypracovaniu podla pnlohy c. 1, ktora Je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

3. Predmet zmluvy je objednávateľ oprávnený použiť podľa jej určenia a účelu bez 
akéhokoľvek obmedzenia. 

4. Pri realizácii predmetu zmluvy bude poskytovateľ vychádzať z údajov a informácií, ktoré 
mu budú poskytnuté vo forme existujúcich dokumentov a podkladov poskytnutých 
objednávateľom, ako aj iných relevantných verejne dostupných dokumentov a informácií 
a taktiež vlastnej analytickej činnosti 

Článok 11. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom spolupracovať počas realizácie predmetu tejto 
zmluvy a vyvinúť maximálne úsilie a súčinnosť, aby bol predmet zmluvy zrealizovaný v 
súlade s touto zmluvou a jej prílohou. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v rozsahu stanovenom v článku 1. 
tejto zmluvy a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 

3. Pri realizácii predmetu zmluvy je poskytovateľ povinný postupovať nestranným spôsobom 
v súlade s platnými právnymi predpismi, s využitím svojich odborných znalostí a 
skúseností a dbať na jemu známe záujmy objednávateľa. 

4. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré mu objednávateľ 
počas realizácie predmetu zmluvy poskytne aj o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v 
súvislosti s vykonávaním činnosti podľa tejto zmluvy, a to aj po skončení platnosti tejto 
zmluvy. 

5. Poskytovateľ nie je zodpovedný za informácie od objednávateľa, ktoré mu budú 
poskytnuté pri realizácii predmetu zmluvy. 

6. Poskytovateľ je povinný pri nakladaní s osobnými údajmi, ak s nimi príde do styku, 
dodržiavať platný zákon o ochrane osobných údajov a smernice úradu upravujúce 
ochranu údajov a bezpečnosť informačného systému, s ktorými bude oboznámený. Osoby 
poskytujúce služby podľa tejto zmluvy v mene poskytovateľa budú poučené o ochrane 
osobných údajov. 

7. Poskytovateľ je zodpovedný za porušenie povinností uvedených v tomto článku a v 
prípade vzniku škody sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu. 

8. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na výkon činnosti 
podľa tejto zmluvy, najmä poskytnúť mu potrebné dokumenty a informácie. Ak 
objednávateľ neposkytne poskytovateľovi potrebnú súčinnosť alebo potrebné dokumenty 
a informácie včas alebo vôbec, poskytovateľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo 
nemožnosť dodať predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a termínoch. 

Článok III. 
Odplata poskytovateľa 

1. Cena za predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 1. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán podľa zákona 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. 
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2. Celková cena za vykonanie predmetu tejto zmluvy je stanovená vo výške 14 400,- EUR 
(slovom: štrnásťtisícštyristo eur). V cene za vykonanie služby sú započítané všetky 
náklady poskytovateľa na vykonanie štúdie uskutočniteľnosti. 

3. Akákoľvek odmena podľa tejto zmluvy je dohodnutá bez dane z pridanej hodnoty. 
Zhotoviteľ v deň podpisu zmluvy nie je platcom DPH. Ak sa ku dňu dodania plnenia 
zhotoviteľ stane platcom DPH, príslušná daň z pridanej hodnoty ku dňu dodania plnenia 
bude pripočítaná k vyfakturovanej sume. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie predmetu zmluvy na základe faktúry 
vystavenej poskytovateľom. Faktúra bude vystavená v EUR a musí obsahovať okrem 
náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov aj predmet plnenia, cenu podľa zmluvy, dátum zdaniteľného 
plnenia, dátum vystavenia a splatnosti faktúry. Ak faktúra nebude obsahovať všetky 
dohodnuté náležitosti daňového dokladu alebo v nej budú uvedené nesprávne údaje, 
objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť ju poskytovateľovi na dopracovanie. V takom 
prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry dňom doručenia opravenej alebo 
doplnenej faktúry objednávateľovi so všetkými dohodnutými náležitosťami. 

5. Poskytovateľ vystaví a doručí faktúru objednávateľovi po protokolárnom odovzdaní 
kompletnej štúdie uskutočniteľnosti objednávateľovi. Prílohou faktúry bude fotokópia 
podpísaného preberacieho protokolu. 

6. Faktúra je splatná v lehote 30 dní od jej doručenia objednávateľovi pripísaním na účet 
poskytovateľa. 

7. V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúry objednávateľom podľa tejto zmluvy je 
objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi úroky z omeškania z nezaplatenej sumy 
riadne poskytnutého a fakturovaného predmetu zmluvy podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR 

Článok IV. 
Realizácia služby 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať kompletnú štúdiu uskutočniteľnosti objednávateľovi v 
mieste sídla objednávateľa v termíne najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy, ktorú predstaví objednávateľovi formou prezentácie, resp. poskytne 
súčinnosť pri jej obhájení tretím stranám do jej schválenia podľa potreby. Poskytovateľ 
vyhotoví o odovzdaní a prevzatí štúdie uskutočniteľnosti preberací protokol, ktorý obe 
zmluvné strany podpíšu. 

2. V prípade omeškania poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy v termíne podľa 
predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy alebo v dôsledku porušenia zmluvných 
povinností poskytovateľa má objednávateľ právo uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z ceny za vykonanie predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň 
omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu vzniknutej škody. 
Zaplatením zmluvnej pokuty sa poskytovateľ nezbavuje povinnosti vykonať štúdiu 
uskutočniteľnosti podľa tejto zmluvy. Nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto odseku sa 
nevzťahuje na omeškanie poskytovateľa spôsobené konaním alebo nekonaním 
objednávateľa, najmä neposkytnutím informácií a podkladov písomne vyžiadaných 
poskytovateľom potrebných pre riadne vykonanie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 
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Článok V. 
Zánik zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môže okrem splnenia zaniknúť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením zo strany objednávateľa v prípade, že poskytovateľ poruší svoje povinnosti 

uvedené v článku II. tejto zmluvy alebo ak je v omeškaní s vykonaním predmetu zmluvy 
podľa článku IV. bod 2. zmluvy, a to aj napriek písomnému upozorneniu zo strany 
objednávateľa s určením primeranej dodatočnej lehoty, pričom odstúpenie je účinné dňom 
doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane, pre prípad odstúpenia od zmluvy sa 
zmluvné strany dohodli na vylúčení § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka, 

c) písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa alebo poskytovateľa aj bez uvedenia 
dôvodu, pričom výpovedná lehota je 15 dní a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. 

Čl. Vl. 
Komunikácia 

1. Vo všetkých veciach tejto zmluvy, vrátane technických otázok a otázky súčinnosti pri 
vykonávaní štúdie uskutočniteľnosti podľa tejto zmluvy sú kontaktnými osobami: 

a) za poskytovateľa: Mgr. Lukáš Lukáč 
tel. č.: +421 907 228 188 
e-mail: lukas.lukac@trente.sk 

b) za objednávateľa: Lenka Gajovská 
tel. č.: +421 903 820 650 
e-mail: lenka.gajovska@zdruzeniedeus.sk 

2. Komunikácia zmluvných strán bude prebiehať ústne, telefonicky alebo e-mailom a všetky 
informácie budú písomne potvrdené v lehote 3 pracovných dní od uskutočnenia 
komunikácie. 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
nasledujúci po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Meniť alebo dopiňať ustanovenia tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, 
podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých 
poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ obdrží tri vyhotovenia. 

4. Práva a povinnosti účastníkov zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že svoje prípadné vzájomné spory v súvislosti s plnením alebo 
výkladom tejto zmluvy budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním s cieľom dohody o 
sporných skutočnostiach. 
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6. Písomnosti si budú zmluvné strany doručovať na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve. 
Zmenu sídla je zmluvná strana povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej 
strane. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vrátenia zásielky odosielateľovi z 
akéhokoľvek dôvodu piati, že písomnosť bola doručená adresátovi dňom vrátenia zásielky 
odosielateľovi, aj keď sa o tom adresát nedozvedel. 

7. Súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

V Bratislave, dňa}\:'!::.� .. �.� 

Za objednávateľa: 

DEUS • DataCentrum etektronizáde 
_(!ZemneJ samosprávy Slovenska 

slava 

........ ·--�7;,;_··········· ................ . l�drián elánik 

V Bratislave, dňa l-..�:.q}}-:?.! d' 

Za poskytovateľa: 

Mgr. Lukáš Lukáč 

s 



Príloha č.1 
Podrobná špecifikácia Štúdie uskutočniteľnosti na projekt v oblasti parkovania na 
vyhradených miestach pre osoby so zdravotným postihnutím 

Postup (metodické usmernenie) pri vypracovaní štúdie je zverejnený na internetovej stránke 
https://metais.finance.gov.sk/help 

Štúdia uskutočniteľnosti vypracovaná v zmysle tejto zmluvy tak naplní požiadavky na ňu kla
dené v zmysle tohto metodického usmernenia, a to: 

• 

• 
• 

• 

poskytnúť metodický nástroj využívaný pri vypracovaní štúdií uskutočniteľnosti v 
rámci OPIi (ďalej len „štúdií uskutočniteľnosti" alebo "štúdií"), 
vysvetliť spôsob tvorby štúdií, odôvodniť účel a použitie požadovaných informácií, 
novou formou v podobe usmernenia a štruktúrovaných príloh sprecizovať pôvodný 
prostriedok využívaný pri tvorbe štúdií uskutočniteľnosti (tzv. šablóny štúdií uskutočni
teľnosti), 
zosúladiť štúdie s ďalšími prebiehajúcimi aktivitami, a to najmä: 

o v spôsobe rozvoja a využívania IKT jednotlivých organizácií v projektoch OPIi 
pri súbežne prebiehajúcich migráciách do rozvíjaných dátových centier štátu 
v zmysle materiálu „Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej 
správe" a súvisiaceho Uznesenia vlády SR č. 247/2014, 

o zavádzaní a využívaní cloudových služieb, 
o spôsobe riadenia architektúry ISVS. 

Metodické usmernenie popisuje: 
• akým spôsobom je štúdia uskutočniteľnosti štruktúrovaná, 
• ktoré dokumenty a prílohy sú súčasťou štúdie uskutočniteľnosti, 
• aké metodiky a štandardy sú potrebné pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti, 
• ako využiť toto usmernenie pre spracovanie rôznych typov štúdií uskutočniteľnosti v 

rámci OPIi. 

Štúdia uskutočniteľnosti sa spracúva v centrálnom metainformačnom systéme verejnej 
správy. 

Štúdia uskutočniteľnosti taktiež: 
a) analyzuje možnosť technického prepojenia na IS OCOM, za akýmkoľvek účelom, 
ktorý by využil už vynaložené prostriedky v riešení OCOM a zabezpečil centralizáciu a využi
tie agregovaných údajov; 

b) analyzuje posúdenie možností zapojenia komerčných riešení, za účelom využitia na-
vigačných systémov bežne využívaných na trhu; 

c) analyzuje posúdenie možnosti využitia/rozšírenia Call Centra OCOM, za účelom po-
skytnutia podpory zákazníkom pri využívaní predmetu štúdie; 

d) bude napÍňať podmienky Špecifického cieľa 7. 6 Zlepšenie digitálnych zručností a in-
klúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu. 

Štruktúra štúdie uskutočniteľnosti je koncipovaná štandardným spôsobom do podoby 
samotného tela štúdie (šablóny) a jej príloh. štruktúra šablóny štúdie je teda nasledovná: 

1) Základné informácie 
a) Prehľad 
b) Dôvod 



c) Rozsah 
d) Použité skratky a značky 

2) Manažérske zhrnutie 
a) Motivácia 
b) Popis aktuálneho stavu 

i) Legislatíva 
V rámci predpísaného tabuľkového zhrnutia sa v príslušnej kapitole uvedie popis sú
časného stavu súvisiacej legislatívy, popis cieľového stavu legislatívy a zoznam práv
nych predpisov, ktoré treba v určitom rozsahu novelizovať na dosiahnutie cieľového 
stavu, vrátane návrhu konkrétnych zmien (znení) v predpisoch 
ii) Architektúra 
Štruktúra tejto kapitoly je v súlade s referenčným architektonickým rámcom verejnej 
správy SR Detailný popis sa nachádza v dokumente „Architektonické rámce verejnej 
správy ", ktorý je aj súčasťou príloh metodického usmernenia 
iii) Prevádzka 

c) Alternatívne riešenia 
Účelom kapitoly je prehľadným štruktúrovaným spôsobom vysvetliť iné možné varianty 
riešenia (vrátane popisu a zdôvodnenia nedostatočnosti iných komerčných riešení, ktoré 
však neboli spracovateľom prijaté z určitého dôvodu, ktorý tu tiež treba stručne popísať. 
Budúci stav predstavuje detailnejšie popísaný zvolený variant 

i) Alternatíva A - ,,Názov" 
ii) Alternatíva B - ,,Názov" 
iii) Multikriteriálna analýza 

d) Popis budúceho stavu 
i) Legislatíva 
ii) Architektúra 
iii) Prevádzka (financovanie riešenia v súlade s parametrami CBA) 
iv) Ekonomická analýza 

3) Prílohy štúdie uskutočniteľnosti 

\. 


