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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY  

PRE POSUDKY HODNOTITEĽOV PROJEKTOV 

(ďalej len „VOP“) 
 

Všeobecné ustanovenia  

1. Nadácia Národnej banky Slovenska, so sídlom ul. Imricha Karvaša 6851/1, 813 25 Bratislava – Staré 
Mesto, IČO: 54 345 944, zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií, MV SR, registračné 
číslo: 203/Na- 2002/1264 (ďalej len „Objednávateľ“) aplikuje tieto VOP na všetky zmluvy, ktorými 
objednáva prostredníctvom objednávky na dodanie  posudku projektu/projektov od  dodávateľa ako 
druhej zmluvnej strany (ďalej len „Dodávateľ“). Dodávateľom je Objednávateľom vyhodnotený úspešný 
uchádzač, ktorý sa prihlásil do výzvy pre hodnotiteľov o zadanie objednávky, ktorou sa rozumie 
hodnotenie projektov prihlásených v rámci Objednávateľom vyhlásenej grantovej výzvy. 

2. Tieto VOP sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a upravujú podmienky právneho vzťahu medzi Objednávate-
ľom a Dodávateľom. Špecifické dojednania v objednávke majú prednosť pred týmito VOP.  

3. V zmysle týchto VOP sa zmluva považuje za uzatvorenú dňom doručenia písomného potvrdenia objed-
návky Dodávateľom (aj e-mailom), ktorým Dodávateľ akceptuje objednávku a s tým aj tieto VOP.   

 
 
I. Predmet plnenia  

1. Predmetom plnenia je záväzok Dodávateľa dodať Objednávateľovi hodnotiteľský posudok prideleného 
projektu/ hodnotiteľské posudky pridelených projektov (ďalej aj ako „posudok/posudky“) a splniť povin-
nosti  Dodávateľa vyplývajúce so Štatútu hodnotiacej komisie.  Objednávateľ sa zaväzuje posudok pre-
vziať  dohodnutým spôsobom a zaplatiť zaň a za poskytnuté plnenie dohodnutú  cenu.  

2. Posudkom podľa týchto VOP sa rozumie: 
a. vypracovanie posudku, ktorý zhodnotí a posúdi kvalitu projektov uchádzačov predložených na 

základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie grantu, 
b. vypracovanie posudku, ktorý zhodnotí a posúdi zrealizované projekty podporené z grantu objed-

návateľa z pohľadu naplnenia schválených projektových zámerov a dodržania zmluvných pod-
mienok.  

 
 
II. Cena a platobné podmienky  

1. Právo na zaplatenie ceny za predmet plnenia vzniká Dodávateľovi riadnym a včasným splnením jeho zá-
väzku, teda dodaním posudku. 

2. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. Cena za predmet plnenia je dohodnutá v objednávke, pričom je stanovená pre každú položku 
samostatne. Dohodnutá cena  v objednávke je uvedená bez DPH a je stanovená ako cena pevná a ko-
nečná.   

3. Faktúry za predmet plnenia budú obsahovať aj vyčíslenie DPH podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov účinných ku dňu dodania predmetu plnenia. 

4. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za predmet plnenia: 
a. na základe faktúry vystavenej Dodávateľom a doručenej Objednávateľovi alebo 
b. na základe odovzdaného riadneho plnenia, ak Dodávateľ nie je subjektom vystavujúcim faktúry. 
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5. Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že Dodávateľ bude zasielať len elektronické faktúry 
na e-mailové adresy Objednávateľa info@nadacianbs.sk a nadacia.ofr@nbs.sk vo formáte PDF, a to z e-
mailovej adresy Dodávateľa. Dodávateľ nie je povinný podpísať elektronickú faktúru kvalifikovaným elek-
tronickým podpisom. Elektronická faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry podľa § 74 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sú povinné bez-
odkladne písomne oznámiť druhej strane akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie 
elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktnej e-mailovej adresy.  

6. Cena za predmet plnenia je splatná do 30 dní odo dňa  doručenia faktúry Objednávateľovi alebo odo-
vzdania riadneho plnenia Objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa. V prípade, ak 
splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna, bude sa za deň splat-
nosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.  

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, resp. nebude po vecnej alebo formálnej 
stránke správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Dodávateľovi na doplnenie (prepracovanie) s tým, že 
nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej (opravenej) faktúry Objednávateľovi. 

8. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objed-
návateľa v prospech účtu Dodávateľa.  

9. Za vysporiadanie svojej daňovej povinnosti z ceny predmetu plnenia je zodpovedný Dodávateľ a daňovú 
povinnosť si vysporiada prostredníctvom daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie. 

10. Dodávateľ sa zaväzuje vysporiadať svoj záväzok na DPH z faktúry voči správcovi dane v zákonom stano-
venej lehote. V prípade nesplnenia tejto povinnosti voči správcovi dane a následného núteného ručenia 
Objednávateľom za túto DPH, sa Dodávateľ zaväzuje z titulu náhrady škody uhradiť Objednávateľovi túto 
DPH v plnej výške do desiatich dní od doručenia jej vyúčtovania Dodávateľovi. Porušenie tejto daňovej 
povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu je podstatným porušením zmluvy a 
dôvodom na okamžité odstúpenie Objednávateľa od tejto objednávky. 

11. Dodávateľ, ktorý je zahraničným Dodávateľom najneskôr do doby vyhotovenia prvej faktúry predloží Ob-
jednávateľovi originál potvrdenia o mieste svojej daňovej rezidencie, alebo jeho úradne overenú fotokó-
piu. Počas trvania zmluvy Dodávateľ predmetné potvrdenie predloží Objednávateľovi na začiatku kaž-
dého nového zdaňovacieho obdobia. Dodávateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že v prípade vzniku stálej pre-
vádzkarne na území Slovenskej republiky počas trvania zmluvy bude o tejto skutočnosti Objednávateľa 
bezodkladne písomne informovať. Dodávateľ vyhlasuje, že je konečným príjemcom dohodnutej ceny 
uvedenej v bode II.1. týchto VOP. 

12. Dodávateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy, ani ich časti, 
na inú osobu. Dodávateľ ďalej nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči 
Objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa 
tejto zmluvy. Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči ob-
jednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke Objednávateľa voči Dodávateľovi vznik-
nutej na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou. 

 
 
III. Termín a miesto plnenia  

1. Termín plnenia je uvedený v objednávke. Zmena termínu plnenia je možná iba na základe písomnej do-
hody zmluvných strán.  

2. Predmet plnenia bude dodaný prostredníctvom elektronického systému EGRANT. Súčasťou dodávky 
bude príslušná dokumentácia k predmetu zmluvy.  

 
 
IV. Podmienky plnenia  

1. Posudok predkladá Dodávateľ prostredníctvom elektronického systému EGRANT (https://nada-
cianbs.egrant.sk/). Obsahové náležitosti posudku obsahujú Pravidlá poskytovania grantov v rámci Gran-
tových programov Objednávateľa zverejnené na jeho webovej stránke. 

mailto:info@nadacianbs.sk
mailto:nadacia.ofr@nbs.sk
https://nadacianbs.egrant.sk/
https://nadacianbs.egrant.sk/
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2. Dodávateľ je povinný na vypracovanie konkrétneho posudku použiť hodnotiace kritéria v zmysle prísluš-
nej grantovej výzvy a pravidlá  Metodiky hodnotenia projektov Objednávateľa. 

3. Dodávateľ počas predmetu plnenia: 
a. musí byť plne spôsobilý na právne úkony a bezúhonný. Bezúhonnosť je povinný preukázať kedy-

koľvek na výzvu Objednávateľa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, 
b. sa zaväzuje pri vypracovaní posudku postupovať objektívne, nestranne (nezaujate), starostlivo, 

na najvyššej možnej odbornej úrovni, 
c. sa zaväzuje po oboznámení sa so všetkými pridelenými žiadosťami o grant v elektronickom sys-

téme EGRANT bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o skutočnostiach, ktoré by ho 
vylučovali z hodnotiaceho procesu v dôsledku zaujatosti alebo konfliktu záujmov v zmysle Etic-
kého kódexu Dodávateľa vo vzťahu k uchádzačovi o grant, ku ktorému má vyhotoviť posudok, 

d. sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť a nesprístupniť tretím osobám všetky skutočnosti súvisiace 
s vypracovaním posudku, s ktorými prišiel do styku počas predmetu plnenia, ako aj o skutočnos-
tiach, ktoré majú dôverný charakter, spadajú do sféry obchodného tajomstva, bankového tajom-
stva, autorského práva, zasahujú do sféry ochrany osobnosti alebo by mohli iným spôsobom zá-
sadne poškodiť záujmy alebo dobré meno fyzických a  právnických osôb zúčastnených v hodno-
tiacom procese projektov predložených v rámci  grantových výziev alebo Objednávateľa, 

e. sa zaväzuje dodržiavať štatút hodnotiacej komisie, Etický kódex Nadácie NBS a iné interné pred-
pisy Objednávateľa, s ktorými bol oboznámený.  

4. Dodávateľ je povinný predmet plnenia plniť sám a vyhlasuje, že ním dodaný predmet plnenia nie je  za-
ťažený právami tretích osôb. 

5. Odovzdaním a prevzatím  posudku prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k predmetu plnenia.   
6. V prípade dodania chybného plnenia je  Objednávateľ oprávnený požadovať náhradné plnenie do dvoch 

(2) pracovných dní odo dňa dodania chybného predmetu plnenia. Objednávateľ je povinný dodať plnenia  
bez vád na vlastné náklady v stanovenej lehote. 

7. Ak v dôsledku porušenia zmluvných povinností Dodávateľa vznikne Objednávateľovi škoda, dodávateľ za 
ňu zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

V. Odstúpenie od zmluvy a ukončenie zmluvného vzťahu  

1. Od zmluvy možno odstúpiť okrem prípadov, ktoré stanovuje Obchodný zákonník, aj:  
a. ak je Dodávateľ v omeškaní s plnením predmetu plnenia  viac ako 5 dní,  
b. ak predmet plnenia nespĺňa dohodnuté kvalitatívne a kvantitatívne parametre.  

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomnou formou v listinnej podobe 
(vrátane e-mailu).  

3. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.  

 
VI. Ochrana osobných údajov 

1. S ohľadom na skutočnosť, že predmet plnenia zahŕňa činnosti pri ktorých dochádza k spracúvaniu osob-
ných údajov Objednávateľ ako prevádzkovateľ v súlade s čl. 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES poveruje Dodávateľa ako sprostredko-
vateľa uzatvorením zmluvy spracovaním osobných údajov za podmienok vymedzených touto zmluvou. 
Dodávateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v mene Objednávateľa po dobu trvania tejto zmluvy. 

2. Predmetom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných údajov Dodávateľom ako sprostred-
kovateľom pri poskytovaní predmetu plnenia podľa čl. I ods. 1 a 2 zmluvy v elektronickom systéme 
EGRANT. Spracúvanie zahŕňa nasledovné spracovateľské operácie: vyhľadávanie a prehliadanie. 

3. Kategóriou dotknutých osôb sú osoby, ktoré podali žiadosť do systému EGRANT na základe Objednáva-
teľom vyhlásenej grantovej výzvy. Dodávateľ je oprávnený v mene prevádzkovateľa a v rozsahu pokynov 
prevádzkovateľa spracúvať bežné osobné údaje: t. j. meno, priezvisko, titul, e-mail, kontaktné údaje, za-
mestnávateľský subjekt  a dosiahnuté vzdelanie.  
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4. Dodávateľ je povinný: 
a. chrániť a nesprístupniť žiadnym tretím osobám prístupové heslá do elektronického systému 

EGRANT, 
b. zaviesť  a udržiavať primerané technické a bezpečnostné opatrenia počas celej doby platnosti 

tejto zmluvy v rámci svojich vlastných priestorov a ním vykonávaných činností, pri ktorých do-
chádza k spracúvaniu osobných údajov, 

c. po riadnom splnení  predmetu plnenia vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, 
ak nie sú súčasťou predmetu plnenia alebo všeobecne záväzné právne predpisy nevyžadujú ich 
uchovávanie, 

d. poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri žiadosti o výkon práv dotknutej osoby, 
e. umožniť Objednávateľovi výkon kontroly alebo auditu na overenie plnenia povinností ochrany 

osobných údajov podľa tejto zmluvy. Audit musí byť oznámený s dostatočným časovým predsti-
hom aspoň troch dní pred jeho vykonaním (to neplatí v prípade, ak má Objednávateľ podozrenie, 
že Dodávateľ porušuje podmienky ochrany osobných údajov), 

f. môže zapojiť ďalšieho sprostredkovateľa len na základe písomného povolenia Objednávateľa s 
tým, že sa na tohto sprostredkovateľa vzťahujú rovnaké povinnosti ochrany údajov ako tie, ktoré 
sú uvedené v tejto zmluve.   

g. zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, o ktorých sa dozvedel pri spra-
cúvaní osobných údajov, nevyužívať ich pre svoju potrebu ani ich zverejniť alebo poskytnúť bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu/ pokynu Objednávateľa okrem prípadov, ak poskytnutie 
vyplýva z osobitných právnych predpisov alebo z rozhodnutia štátneho orgánu. 

5. Dodávateľ zodpovedá za porušenie ochrany osobných údajov, ktoré vzniklo alebo malo pôvod v dôsledku 
nesplnenia jeho povinnosti uloženej zmluvou, právnymi aktami EU a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.  

 
 
VII.  Záverečné ustanovenia  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené v objednávke 
a v prípade ich zmeny je povinná tá strana, u ktorej zmena nastala, o tom písomne druhú zmluvnú stranu 
bez zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochyb-
ností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný piaty pracovný deň nasledujúci po dni, 
kedy bola písomnosť preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v objednávke, resp. na 
inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. 

2. Vzájomné vzťahy zmluvných strán neupravené objednávkou a týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike, najmä príslušnými ustanoveniami Ob-
chodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  

3. Pôsobnosť týchto VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán.  
4. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.  
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z objednávky a týchto VOP sa budú prednostne 

riešiť formou vzájomnej dohody. V prípade, ak nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou 
rozhodnuté príslušným všeobecným súdom v Slovenskej republike.  

6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 10. 2022. 
7. Dodávateľ súhlasí so zverejnením objednávky na webovej stránke Objednávateľa. 
8. Objednávateľ pri spracúvaní osobných údajov poskytnutých Dodávateľom pre účely plnenia tejto zmluvy 

postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES. Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je 
zverejnená na webovej stránke Objednávateľa: https://nadacianbs.sk/ochrana-osobnych-udajov/. 

 

https://nadacianbs.sk/ochrana-osobnych-udajov/

