
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

                                                              č. VO/08/2018/POI 

uzatvorená v zmysle §269, ods. 2  Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník                     

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

1. Zmluvné strany 

 

1.1.  Názov                        :   Ing. Jozef Balkó 

        adresa                        :    Jókelova záhrada 555, 951 78 Kolíňany   

        zastúpený                  : Ing. Jozef Balkó  

        IČO                           :    43 401 228          

        DIČ                           :    1026261522 

        vedený                       :    Okresný úrad Nitra, číslo živnostenského registra 430 - 30312           

        bankové spoj. IBAN :    SK74 7500 0000 0040 0435 9019   

                                               ČSOB, a.s. Nitra        

        (ďalej len dodávateľ)   

   

1.2.  Názov organizácie    :   Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí   

        adresa                        :   Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa  

        zastúpený                  :   PaedDr. Ľubomír Rešetár – predseda združenia        

        IČO                           :   37793225          

        DIČ                           :             

        bankové spoj. IBAN :            

       (ďalej len odberateľ)    

       (ďalej len zmluvné strany)    
 

2. Úvodné ustanovenia 

 

2.1. Odberateľ na základe písomnej dohody organizuje príležitostné spoločné verejné 

obstarávanie v zmysle § 16 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len VO) za účelom výberu dodávateľa poistných 

služieb prostredníctvom dodávateľa pre vlastnú organizáciu a pre organizácie pristupujúce 

k verejnému obstarávaniu (ďalej len organizácie pristupujúce k VO). 

2.2. Písomná dohoda medzi odberateľom a organizáciami pristupujúcimi k VO bude uzatvorená 

formou príkazných zmlúv podľa ustanovenia § 724 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. - 

Občiansky zákonník. 

 

3.  Predmet zmluvy 

 

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je dodávka služby verejného obstarávania formou zastúpenia 

odberateľa dodávateľom do ukončenia procesu VO vo všetkých právach a povinnostiach 

verejného obstarávateľa vymedzených Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) za účelom výberu dodávateľa 

služieb poistenia pre odberateľa a pre organizácie pristupujúce k VO.  

3.2. Ukončenie procesu VO nastáva zverejnením Oznámenia o výsledku verejného obstarávania 

v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len UVO) 

v prípade zadávania nadlimitnej zákazky (zaslaného v zmysle § 26, ods. „3“ Zákona) alebo 

zverejnením informácie o výsledku verejného obstarávania na UVO v prípade zadávania 

podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska (zaslanej v zmysle § 113, ods. „3“ 

Zákona). 



3.3. Dodávateľ ďalej v rámci ukončenia procesu VO v profile odberateľa v Zákonom stanovenej 

lehote zabezpečí aj zverejnenie nasledovných dokumentov: 

3.3.1. v zmysle § 64, ods. „1“ , písm. „b“ Zákona bezodkladne po uzavretí Rámcovej dohody 

o poskytnutí poistných služieb (ďalej len RD) alebo po zrušení postupu zadávania 

zákazky  

  kópie zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti vo VO  

  kópie ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk 

  kópie zápisnice z otvárania ponúk 

  kópie zápisnice z vyhodnotenia ponúk 

  kópie správy podľa §24, ods. „3“ a 

3.3.2. v zmysle § 64, ods. 1, písm. c) Zákona RD do siedmich  pracovných dní odo dňa jej 

uzavretia. 

            (ďalej len I. časť predmetu tejto Zmluvy) 

 

3.4. Dodávateľ po ukončení procesu VO na základe splnomocnenia odberateľa zabezpečí aj 

výkon ďalších, nižšie uvedených, Zákonom ustanovených činností - povinností verejného 

obstarávateľa, a to: 

3.4.1. v zmysle § 64, ods. „1“ , písm. „c“ Zákona v profile odberateľa v Zákonom stanovenej 

lehote do siedmich  pracovných dní odo dňa uzavretia zverejnenie každej zmeny RD, 

3.4.2. v zmysle § 26, ods. „4“ Zákona – v prípade zadávania nadlimitnej zákazky zaslanie 

Oznámenia o zmene RD do 30 dní po zmene RD 

3.4.3. v zmysle § 26, ods. „5“ Zákona – v prípade zadávania nadlimitnej zákazky zaslanie 

Oznámení o výsledku verejného obstarávania za zmluvy uzavreté na základe RD hromadne 

za každý štvrťrok do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka a 

3.4.4. v zmysle § 64, ods. 1, písm. „d“ Zákona zverejnenie v profile odberateľa dokument, ktorý 

potvrdzuje sumu skutočne uhradeného plnenia z RD, vrátane ich zmien. Uvedený dokument 

dodávateľ vyhotoví a zverejní  za poistné zmluvy a ich dodatky uzatvorené počas trvania  

platnosti RD a to hromadne za každé poistné obdobie 

            a. do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku rámcovej dohody a 

            b. ak ide o rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie, než jeden rok, vždy aj k 31. 

marcu kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. 

          (ďalej len II. časť predmetu tejto Zmluvy) 

 

3.5.   Dodávateľ odberateľa nezastupuje: 

3.5.1. pri podpise RD, 

3.5.2. pri plnení povinnosti vyplývajúcej z § 12, ods. „3“ Zákona, ktorý ukladá odberateľovi  

povinnosť vyhotoviť referenciu,  

3.5.3. v ďalších veciach, z ktorých odberateľovi ako verejnému obstarávateľovi v zmysle Zákona 

vyplývajú práva alebo povinnosti na finančný príjem alebo finančné plnenie. 

 

3.6.  Zmluvné strany sa dohodli na uskutočnenie VO na výber dodávateľa  resp. dodávateľov na 

nasledovné druhy a rozsah poistení: 

3.6.1. Živelné a vodovodné poistenie 

   nehnuteľného majetku  

   hnuteľného majetku 

   peňazí a cenín 

   pomníkov a objektov cintorínskej architektúry  

3.6.2. Poistenie pre prípad 

   krádeže nehnuteľného majetku  

   krádeže hnuteľného majetku   

   krádeže peňazí, cenín a cenných papierov v trezore  



   krádeže peňazí počas prepravy 

   lúpeže   

3.6.3. Poistenie skla 

3.6.4. Poistenie pre prípad vandalizmu 

   nehnuteľného majetku 

   hnuteľného majetku 

3.6.5. Poistenie elektroniky a strojov     

3.6.6. Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb 

3.6.7. Poistenie zodpovednosti za škodu štatutárneho zástupcu organizácií 

3.6.8. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže osobných motorových vozidiel 

          (havarijné - KASKO  poistenie) 

3.6.9. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže nákladných motorových vozidiel 

          (havarijné - KASKO  poistenie)           

3.6.10. Poistenie osôb prepravovaných v osobnom motorovom vozidle       

3.6.11. Poistenie osôb prepravovaných v nákladnom motorovom vozidle     

3.6.12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

3.6.13. Poistenie úrazu žiakov 

3.6. Výsledkom procesu VO bude RD uzatvorená na dobu 48 mesiacov medzi odberateľom 

a úspešným uchádzačom a príslušná dokumentácia o priebehu VO. 

 

4. Termín plnenia 

 

4.1. Dodávateľ sa zaväzuje do 15 pracovných dní v zmysle Zákona o VO prostredníctvom 

vybraného postupu zadávania zákazky určeného v závislosti od predpokladanej hodnoty 

zákazky zahájiť proces zadávania zákazky, a to : 

4.1.1. po podpise tejto zmluvy a splnomocnenia, v ktorom odberateľ splnomocní dodávateľa  za 

účelom zastúpenia odberateľa v oblasti výkonu práv a povinností verejného obstarávateľa 

uvedených v bodoch 3.1., 3.3. prípadne 3.4. tejto Zmluvy okrem prípadov uvedených 

v bode 3.5. tejto Zmluvy. Splnomocnenie tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a 

      4.1.2. po doručení všetkých podkladov potrebných na prípravu dokumentácie a spracovanie 

súťažných podkladov, resp. po zabezpečení prístupov pre dodávateľa zo strany odberateľa 

na uskutočnenie elektronickej komunikácie v rámci informačného systému 

prevádzkovaného UVO (realizácia oznamovacích a informačných povinnosti, resp. 

povinností v oblasti zverejňovania dokumentov) v zmysle znenia bodu 7.4. tejto Zmluvy.           

 

      5. Zmluvné ceny za poskytnutie služby VO 

 

      5.1. Zmluvné ceny za poskytnutie služby VO v rozsahu I. časti predmetu tejto Zmluvy 

      5.1.1. Zmluvné strany dohodli cenu za realizáciu I. časti predmetu tejto Zmluvy ako súhrnnú cenu 

za jednotlivé organizácie pristupujúce k VO stanovenú v zmysle Cenníka za poskytnutie 

služby verejného obstarávania (ďalej len Cenník), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

5.2. Zmluvné ceny za poskytnutie služby VO v rozsahu II. časti predmetu tejto Zmluvy 

5.2.1. V prípade splnomocnenia dodávateľa výkonom činností  v rozsahu II. časti predmetu tejto 

Zmluvy zmluvné strany dohodli cenu vo výške 50,00 Eur (päťdesiat Eur) za každý 

kalendárny rok trvania platnosti RD. 

5.3. Ceny za poskytnutie služby VO uvedené v bodoch 5.1. a 5.2. tejto Zmluvy zahŕňajú všetky 

výdavky spojené  s uskutočnením VO (osobné, dopravné, poštovné, atď.). 

       5.4.  Dodávateľ nie je platcom DPH. 

 

 

               



     6.  Platobné podmienky 

 

   6.1. Cenu za poskytnuté služby VO v zmysle bodu 5.1. a 5.2. tejto Zmluvy bude uhrádzať 

odberateľ na účet dodávateľa na základe faktúry vystavenej dodávateľom s lehotou 

splatnosti do 30 kalendárnych dní.  

     6.2. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru  

     6.2.1. na úhradu ceny za poskytnuté služby VO v zmysle bodu 5.1. tejto Zmluvy po predložení 

návrhu RD na podpis odberateľovi v Zákonom stanovenej lehote a po odovzdaní kompletnej 

dokumentácie z VO a 

     6.2.2. na úhradu ceny za poskytnuté služby VO v zmysle bodu 5.2. tejto Zmluvy po uplynutí 

príslušného kalendárneho roka. Výkon týchto činností preukazuje dodávateľ prostredníctvom 

kópie príslušných dokumentov zverejnených v profile verejného obstarávateľa 

prevádzkovanej na internetovej stránke UVO, ktoré budú tvoriť prílohy k faktúre za daný 

kalendárny rok. 

 

     7.  Práva a povinnosti odberateľa. 

 

     7.1. Odberateľ určí zodpovedný organizačný útvar alebo zodpovednú osobu pre komunikáciu                

a spoluprácu s dodávateľom počas celej doby trvania VO.  

     7.2. Odberateľ je povinný po podpise tejto Zmluvy poskytnúť všetky podklady potrebné na 

prípravu dokumentácie a následnú realizáciu zadávania zákazky prostredníctvom vybraného 

postupu VO pre dohodnuté druhy poistení v zmysle článku 3.6. tejto  Zmluvy. Odberateľ 

poskytne dodávateľovi vyššie uvedené podklady formou vyplnenia údajov v tabuľkových 

prílohách č. 4 až č. 11 a ich zaslaním na adresu zástupcu dodávateľa – osoby určenej 

dodávateľom pre komunikáciu a spoluprácu. 

7.3. Ak odberateľ zabezpečuje služby poistenia aj pre iných verejných obstarávateľov -   realizuje 

príležitostné spoločné verejné obstarávanie v zmysle § 16 Zákona – vyhotoví zoznam 

organizácií pristupujúcich k verejnému obstarávaniu, v ktorom uvedie údaje v zmysle 

tabuľkovej prílohy č. 3.  

7.4. Odberateľ za účelom výkonu príležitostného spoločného VO s jednotlivými organizáciami 

pristupujúcimi k VO uzatvorí príkaznú zmluvu.   

7.5.  Odberateľ sa na základe žiadosti zo strany organizácií pristupujúcich k VO ich zaväzuje 

informovať o podpise RD a o skutočnosti, že mu bola zo strany dodávateľa odovzdaná 

kompletná dokumentácia z VO. V prípade žiadosti organizáciám pristupujúcim k VO umožní 

nahliadnutie do dokumentácie z VO, prípadne im umožní vyhotovovať fotokópie z jej 

jednotlivých častí. 

7.6. Odberateľ sa zaväzuje, že dodávateľovi umožní elektronické odoslanie Zákonom 

predpísaných oznámení do Úradného vestníka EÚ a do Vestníka UVO v Zákonom 

určených lehotách, resp. v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve umožní zverejnenie 

Zákonom určených dokumentov vo svojom profile verejného obstarávateľa. 

7.7. Odberateľ súhlasí, aby dodávateľ vo svojom informačnom systéme elektronicky          

spracoval údaje odberateľa v rozsahu  potrebnom pre realizáciu procesu VO.    

     

8.  Práva a povinnosti dodávateľa 

 

8.1.  Dodávateľ sa zaväzuje, že počas procesu VO dodrží všetky ustanovenia Zákona.       

      8.2.  Dodávateľ sa zaväzuje, že určí odborne spôsobilú osobu pre VO a zodpovednú osobu pre 

komunikáciu a spoluprácu  s odberateľom počas celej doby VO.              

     8.3. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas procesu VO okrem dodržania príslušných ustanovení                 

Zákona bude konať v súlade so záujmami odberateľa a organizácií pristupujúcich k VO so 

zreteľom na hospodárnosť a  ekonomickú efektívnosť.     



     8.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa údajov odberateľa 

a organizácií pristupujúcich k VO a o ich majetkových pomeroch s ktorými sa dostal do 

styku počas procesu VO, a zároveň zabezpečí, aby k spracovávaným údajom odberateľa  

nemali prístup tretie osoby. Ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na údaje, ktoré je 

dodávateľ povinný zverejniť v zmysle Zákona, alebo je povinný uvádzať v príslušnej 

dokumentácií  poskytnutej záujemcom resp. uchádzačom. 

     8.5. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk bude akceptovať             

návrhy odberateľa na nominácie členov komisie s právom alebo bez práva na vyhodnotenie 

ponúk.      

     8.6. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie VO na základe požiadavky odberateľa 

v ktoromkoľvek štádiu zadávania zákazky odberateľom určenej zodpovednej osobe umožní  

nahliadnutie do priebežne pripravovanej dokumentácie.   

     8.7. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade konania v revíznych postupoch o každom úkone  bude 

informovať  odberateľa. 

     8.8. Dodávateľ sa zaväzuje, že v Zákonom stanovenej lehote predloží odberateľovi RD na podpis. 

Ostatnú dokumentáciu z VO dodávateľ odovzdá odberateľovi do 15 pracovných dní po 

zverejnení výsledku VO v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku UVO v prípade zadávania 

nadlimitnej zákazky, alebo po zverejnení informácie o výsledku verejného obstarávania na 

UVO v prípade zadávania podlimitnej zákazky.           

 

9.    Platnosť zmluvy. 

 

9.1.  Táto zmluva sa uzatvára na jednorazový výber dodávateľa resp. dodávateľov na dodávku  

služby poistenia pre odberateľa a pre organizácie pristupujúce k VO za podmienok 

určených ustanoveniami tejto Zmluvy .  

   9.2.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke odberateľa.          

         9.3. Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nedodrží, alebo závažne poruší ustanovenie tejto                  

zmluvy, môže poškodená strana s okamžitou platnosťou od zmluvy jednostranne                   

odstúpiť.          

         9.4. Pred zahájením procesu VO je možné túto Zmluvu k dohodnutému dátumu zrušiť po 

vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

         

10.    Spoločné a záverečné ustanovenia. 

 

                  10.1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu. Jedno                            

vyhotovenie obdrží dodávateľ a jedno vyhotovenie obdrží odberateľ.                  

                  10.2. Túto Zmluvu možno meniť alebo doplňovať iba formou písomných dodatkov                              

podpísanými obidvomi zmluvnými stranami uvedenými v článku 1 tejto Zmluvy. 

10.3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo 

neúčinným,  nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť zostávajúcej časti tejto 

Zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenie 

novým ustanovením tak, aby zodpovedalo obsahu a účelu sledovanom neplatným alebo 

neúčinným ustanovením.  

10.4. Dodávateľ týmto v zmysle § 23 Zákona prehlasuje, že sa nenachádza v konflikte záujmov, 

ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp 

transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.  

10.5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že obsah tejto Zmluvy je im jasný a zrozumiteľný, 

vyjadruje ich spoločnú vôľu upraviť vzájomné vzťahy vyššie uvedeným spôsobom, že 

túto Zmluvu uzatvárajú po vzájomnom prerokovaní podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, 



určite a vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na 

znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

                  V Šarišskom Jastrabí, dňa 16. 8. 2018    

      

 

 

 

 

    Podpísané       podpísané 

                  ––––––––––––––––––––––––––––                                         ––––––––––––––––––––––––––– 

                              podpis dodávateľa                                                                    podpis odberateľa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

Prílohy :  

 Príloha č. 1 - Splnomocnenie  

 Príloha č. 2 - Cenník za poskytnutie služby verejného obstarávania 

 Príloha č. 3 - Zoznam organizácií pristupujúcich k verejnému obstarávaniu 

 Príloha č. 4 - Zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku 

 Príloha č. 5 - Zoznam nehnuteľného majetku – líniové stavby 

 Príloha č. 6 - Tabuľka na určenie poistných súm 

 Príloha č. 7 - Zoznam osobných motorových vozidiel 

 Príloha č. 8 - Zoznam nákladných motorových vozidiel  

 Príloha č. 9 – Tabuľka PZP   

 Príloha č. 10 – Tabuľka na poistenie cintorínov 

 Príloha č. 11 – Zoznam škodových udalostí 

Príloha č. 1 



 

 

SPLNOMOCNENIE 

 

Splnomocniteľ: 

 

                                   Názov organizácie           :  Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí 

                                   adresa                               :  Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa          

                                   zastúpený                         :  PaedDr. Ľubomír Rešetár  

                                   IČO                                  :  37793225 

                                   DIČ                                  : 

                                   bankové spoj. IBAN        : 

                                   tel. kontakt                       :  052/428 64 61 

 ( ďalej len odberateľ ) 

 

 

Splnomocnenec: 

 

                                                                 Ing. Jozef Balkó 

Jókelova záhrada 555, 951 78 Kolíňany 

IČO: 43 401 228 

                  DIČ:1026261522 

Okresný úrad Nitra, číslo živnostenského registra 430 - 30312 

 

 

Týmto splnomocňujem Ing. Jozefa Balkóa na výkon činností spojených s verejným obstarávaním 

pre výber dodávateľa poistných služieb v rozsahu I. časti predmetu tejto Zmluvy. 

 

Zároveň Ing. Jozefa Balkóa splnomocňujem – nesplnomocňujem* na výkon činností spojených 

s verejným obstarávaním po ukončení procesu verejného obstarávania v rozsahu II. časti 

predmetu tejto Zmluvy. 

 

Toto splnomocnenie sa netýka činností uvedených v bode 3.5. tejto Zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

 

V Šarišskom Jastrabí, dňa 16. 8. 2018    

 

 

 

     podpísané 

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

                          podpis 

 

 
*Nehodiace sa prečiarknite 

 



Príloha č. 2 

 

 
 

 

Cenník za poskytnutie služby verejného obstarávania 

 

 

 
      Zmluvné strany dohodli ceny za realizáciu I. časti predmetu tejto Zmluvy pre jednotlivé 

organizácie pristupujúce k VO nasledovne: 

 

      1. Mestá                                                                                                                               100,00 €                                                                                               

      2. Obce s počtom obyvateľov nad 1 000                                                                               30,00 €  

      3. Obce s počtom obyvateľov od 500 do 1 000 (vrátane)                                                      20,00 €  

      4. Obce s počtom obyvateľov do 500 (vrátane)                                                                     10,00 €  

      5. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti  miest a obcí                                                    10,00 €  

       

      Minimálna súhrnná cena za realizáciu I. časti predmetu tejto Zmluvy pre jednu alebo pre skupinu 

organizácií je stanovená v sume 300,00 €.  

 

 

      Dodávateľ nie je platcom DPH. 

 

       

 

       


