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Zmluva o poskytovaní služieb 

č. 2021/002 

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

(d'alej Len ,,Obchodný zakonník") 

(d'alej len ,,Zmluva") 

medzi: 

Obchodné meno/názov: 

Názov: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Telefón: 

Kontaktná osoba: 

e-mail: 

(d'alej Je n ,,Objednávateľ") 

 

 

Obec Martinček 

Martinček 83, 034 95 Martinček 

00 315 630 

2020589703  

Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Ružomberok 

SK55 5600 0000 0083 3476 6002 

044/435 12 03 

Juraj Bobek, starosta 

     ou@martincek.sk 

 

a 

 

Obchodné meno/názov: 

Síd lo: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Zastúpený: 

Zapísaný: 

(ďalej len ,,Poskytovateľ") 

Talentomat s.r.o. 

Martinček 139, 03495 Martinček 

FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 

SK74 8330 0000 0020 0189 8341 

53107853 

2121269601 

Nie je platca DPH 

Ing. Helena Priesolová, konatel' 

OR SR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 74902/L 

 

 

(Poskytovateľ a Objednávateľ spolu ďalej ako ,,Zmluvné strany" alebo samostatne ako ,,Zmluvná strana") 

 

 

 

 

a. Objednávateľom je Obec Martinček. 

Preambula 

b. Poskytovateľ bol vybraný Objednávateľom ako externý koordinátor implementácie pre projekt Výstavba 

športovo-oddychového areálu. 

 

 

I. Predmet Zmluvy 

1.  Predmetom Zmluvy je: 
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 1.1   záväzok Poskytovatel'a poskytovat' služby v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej iba ,,Služby")  

  a dielčích objednávok vystavených v priebehu trvania tejto Zmluvy, 

 1.2   záväzok Objednávatel'a zaplatit' Poskytovatel'ovi za riadne splnenie záväzkov Poskytovatel'a vyplývajúcich  

 mu z tejto Zmluvy dohodnutú odmenu podl'a článku II. tejto Zmluvy v súlade s Prílohou č.  2 tejto Zmluvy. 

 

 

 

II. Odmena za poskytnuté služby a platobné podmienky 

1. Odmena za plnenie podl'a tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade so Zákonom č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financii Slovenskej republiky č. 

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskoršíich právnych 

predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej odmene za poskytovanie Služieb podl'a tejto Zmluvy v súlade s 

Prílohou č. 2 tejto Zmluvy, pričom jednotkové ceny za osobohodinu poskytovaných Služieb sú maximálnymi 

cenami po dobu plnenia tejto Zmluvy. 

3. Úhrada ceny za služby uvedená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy bude realizovaná postupne takto: Počas 

implementácie projektu bude fakturovaná mesačne za služby suma za osobohodinu vykonanej práce. Zmluvné 

strany sa dohodli, že Poskytovateľ vystaví čiastkové faktúry a to až do konečnej sumy určenej v Prílohe č. 2.  

4. Poskytovateľ nie je platcom DPH. Ceny poskytovaných Služieb podl'a bodov 2.2 a 2.3 tohto článku sú bez dane z 

pridanej hodnoty, ktorú Poskytovatel', v prípade, ak sa stane platitel'om DPH, vyúčtuje podl'a všeobecne 

záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti. 

5. Podkladom pre úhradu ceny za služby bude faktúra vystavená Poskytovateľom.   

6. Poskytovatel' je oprávnený fakturovat' Objednávatel'ovi len skutočne poskytnuté Služby podl'a tejto 

Zmluvy. 

7. Prílohou ku každej faktúre bude výkaz prác Poskytovatel'a vykonaných pri poskytovaní Služieb podl'a tejto 

Zmluvy v príslušnom kalendárnom mesiaci s uvedením dátumu, stráveného času a zodpovedajúcej sumy 

odmeny za poskytnuté Služby v súlade s Prílohou č. 1 a Prílohou č. 2 tejto Zmluvy. 

8. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávatel'ovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne 

na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa deň splatnosti považovať deň najbližší 

nasledujúci pracovný deň.  

9. Poskytovatel' doručí Objednávatel'ovi faktúry v jednom vyhotovení. Faktúra sa považuje za doručenú aj v 

prípade, ak ju Objednávateľ bezdôvodne odoprie prevziať alebo ak sa ju nepodarilo doručiť na adresu  

Objednávateľa uvedenú na doručovanie písomností, a to na tretí pracovný deň po jej preukázateľnom 

odoslaní. 

10. Objednávatel' je povinný prevziat' faktúry a ich prevzatie písomne potvrdiť. Objednávatel' je povinný 

doručenú  faktúru a priložený  výkaz prác prezriet' a skontrolovat' do dňa splatnosti faktúry. Akékoľvek 

výhrady alebo nedostatky k fakturovanej čiastke alebo k výkazu prác je Objednávateľ povinný uviesť 

Poskytovatel'ovi písomne a odôvodnit' do piatich kalendárnych dní od doručenia faktúry a originál faktúry 

je povinný Poskytovateľovi vrátiť, inak sa služby považujú za riadne dodané. Odmena je splatná (aj s DPH) 

bezhotovostným prevodom v eurách a považuje sa za zaplatenú pripísaním na bankový účet Poskytovatel'a 

uvedený v tejto Zmluve. Faktúra  musí spĺňat'  náležitosti  podl'a zákona  č.  222/2004  Z. z. o dani z 

pridanej  hodnoty v zneni neskorších predpisov. Faktúra musí ďalej obsahovat' názov projektu. 

11. V prípade, že faktúra nebude obsahovat' náležitosti podl'a  bodu  10 tohto článku alebo v prípade,  že faktúra 

bude obsahovat' nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávatel' je oprávnený vrátit' ju Poskytovatel'ovi  na  

doplnenie.  V prípade  podl'a   prvej  vety  tohto  bodu  Zmluvy  sa  zastaví  plynutie lehoty splatnosti  a 

nová lehota  splatnosti začne plynút' doručením opravenej  faktúry Objednávatel'ovi. 

12. Poskytovateľ má nárok na zaplatenie dohodnutej ceny uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy za skutočne poskytnuté 

služby aj v prípade, ak sa Objednávateľ rozhodne odstúpiť od Zmluvy o čerpaní nenávratného finančného 

príspevku na projekt, ktorý je predmetom tejto Zmluvy. 

13. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je Poskytovateľ oprávený účtovať Objednávateľovi úrok z 

omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky a to za každý deň omeškania. 
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III. Práva a povinnosti  Poskytovatel'a 

1. Poskytovanie  Služieb  je  Poskytovatel'  povinný  uskutočňovať  s odbornou  starostlivost'ou  v súlade 

s touto Zmluvou, vrátane jej príloh, podl'a pokynov Objednávatel'a a v súlade so záujmami 

Objednávatel'a. Poskytovatel' je povinný Objednávatel'a upozornit' na vecnú nesprávnost' a/alebo 

nepresnost' pokynov Objednávatel'a a/alebo na také pokyny, ktoré bránia naplneniu účelu Zmluvy. 

Poskytovatel' je povinný bez zbytočného odkladu oznámit' Objednávatel'ovi všetky okolnosti, ktoré 

zistil pri poskytovaní Služieb a ktoré môžu mat' vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. 

2. Poskytovatel' je  povinný chránit' a presadzovat'  práva a  záujmy Objednávatel'a, konat' pri tom čestne 

a svedomite a s odbornou starostlivost'ou. Od pokynov Objednávatel'a sa môže Poskytovatel' odchýliť', 

len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávatel'a a Poskytovatel' nemôže včas dostat' jeho 

súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však Poskytovatel' nesmie od pokynov odchýlit', ak to zakazuje 

Zmluva alebo Objednávateľ. Poskytovatel' nie je viazaný pokynmi Objednávateľ'a, ak sú v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky 

okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od 

pokynov objednávateľa sa môže odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a 

Poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 

3. Poskytovatel' sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, potom ako sa o tom dozvedel, písomne informovat' 

Objednávatel'a o akýchkol'vek okolnostiach dôležitých pre riadny výkon Služieb a akýchkol'vek 

okolnostiach, ktoré môžu mat' vplyv na zmenu alebo doplnenie alebo udelenie pokynov Objednávatel'a 

voči Poskytovateľovi. Ak Poskyovateľ bude mat' vedomost' o skutočnosti, že nebude v budúcnosti 

schopný plnit' si povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy, je povinný oznámit' túto skutočnost' 

Objednávatel'ovi. 

4. Poskytovatel' sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi včasne, pravdivo a úplne informácie a 

predkladat' listinné materiály potrebné k riadnemu poskytovaniu Služieb. 

5. Poskytovateľ môže byt' požiadaný Objednávateľ'om, aby spolupracoval pri  plnení  záväzkov 

vyplyvajúcich z tejto Zmluvy s inými expertmi alebo inými odborníkmi alebo inými poskytovatel'mi, 

dodávatel'mi a zhotovitel'mi určenými Objednávatel'om, pričom takáto spolupráca musí byt' 

Poskytovateľom odsúhlasená. 

6. Poskytovatel' určí osobu, ktorá  bude komunikovat' s Objednávatel'om a  bude zastupovať  Poskytovateľa vo 

výkone jeho práv a povinností podl'a Zmluvy, a túto skutočnosť' oznámi Objednávatel'ovi do 15 dní 

odo dňa účinnosti Zmluvy. Určenie osoby podl'a predošlej vety je voči Objednávatel'ovi účinné od 

okamihu, kedy sa Objednávateľ túto skutočnosť dozvedel. 

7. Ak by v zmysle platných právnych predpisov bol výsledok  činnosti  Poskytovatel'a  podl'a  Zmluvy 

(vrátane jeho zamestnancov, subdodávateľov a iných osôb, ktoré na plnenie Zmluvy použil) chránený 

ako predmet práva duševného vlastníctva, poskytuje Poskytovateľ Objednávateľovi výlučné právo po 

dobu ochrany vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov nakladat' s takýmto predmetom ochrany 

práv duševného vlastníctva pre účely plnenia tejto Zmluvy a využívania jej  výsledkov 

Objednávateľom.  

8. Poskytovateľ je oprávnený poveriť a zabezpečiť poskytovanie Služieb prostredníctvom inej osoby  a 

subdodávateľov. Poskytovateľ  je  povinný  oznámiť  Objednávateľovi  presnú  identifikáciu 

subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude poskytovat' Služby. Pričom zodpovedá za dielo tak, 

akoby ho vykonával sám. 

9. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie odborných služieb, ak Objednávateľ ani na písomné 

požiadanie neposkytne Poskytovateľovi potrebné doklady a súčinnosť.  

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa ďalšie dodatočné informácie alebo pokyny nevyhnutné 

na potrebné poskytovanie odborných služieb. 

11. Poskytovateľ sa zaväzuje začať s plnením predmetu tejto Zmluvy bezodkladne po jej podpise. 
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12. Poskytovateľ sa zaväzuje priebežne odovzdávať jednotlivé plnenia predmetu zmluvy v termínoch požadovaných 

predmetnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a následne stanovených 

riadiacim/sprostredkovateľským orgánom.  

13. Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. O dobu, 

počas ktorej je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti nevyhnutnej na poskytnutie služieb sa 

predlžuje doba určená na poskytnutie Služby. 

 

 

IV. Práva a povinnosti  Objednávateľa 

1. Objednávateľ je povinný počas trvania tejto zmluvy sprístupniť Poskytovateľovi údaje a informácie nevyhnutne 

potrebné na plnenie predmetu Zmluvy. 

2. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o všetkých nových skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvie alebo sa mal dozvedieť pri svojej činnosti a ktoré sú, alebo môžu byť vo vzťahu k Predmetu zmluvy. 

3. Objednávateľ je povinný Poskytovateľovi poskytnúť pravdivé informácie, ktoré majú vplyv na povahu a spôsob 

uskutočnenia požadovaných odborných služieb a nesmie zamlčať žiadne informácie, ktoré sú dôležité pre 

poskytnutie odborných služieb. 

4. Objednávateľ určí  osobu,  ktorá  ho  bude  zastupovať vo  výkone  jeho  práv  a povinností  podl'a  Zmluvy  a 

dávať Poskytovateľovi  pokyny   podl'a článku 3.1 Zmluvy, a túto skutočnosť oznámi Poskytovateľovi do 3 

dní odo dňa účinnosti Zmluvy (ďalej len ,,Zástupca Objednávateľa"). Určenie osoby podľa predošlej vety je 

voči Poskytovateľovi účinné od okamihu, kedy sa  Poskytovateľ  túto  skutočnosť dozvedel. 

5. Pokyn sa považuje za poskytnutý Poskytovateľovi, ak je daný  Zástupcom  Objednávateľa Poskytovateľovi 

za dodržania podmienok uvedených v článku VII. Z mluvy. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Poskytovateľovi odovzdanie všetkých dokumentov a poskytnutie 

všetkých informácií, ktoré sú potrebné na poskytovanie Služieb,  pokiaľ  z  povahy  týchto 

dokumentov/informácií nevyplýva, že ich  má  obstarať Poskytovateľ.  Poskytovateľ  je  povinný odovzdať 

bez zbytočného odkladu  Zástupcovi  Objednávateľa  všetky  veci,  ktoré  prevzal  pri poskytovaní Služieb 

od tretích osôb a ktoré už nepotrebuje na riadne plnenie predmetu Zmluvy. 

7. Objednávateľ je povinný bez  zbytočného  odkladu  poskytnúť  Poskytovateľ'ovi  všetku  súčinnosť 

potrebnú pre poskytovanie Služieb, vrátane vyvinutia maximálneho možného úsilia pre zabezpečenie 

súčinnosti iných subjektov, ktorá je nevyhnutná pre riadne poskytovanie služieb Poskytovateľom, 

zabezpečiť písomné rozhodnutia o všetkých správach, odporúčania a všetky ďalšie záležitosti, ktoré 

Poskytovateľ postúpil  Objednávateľovi. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje udeliť písomné plnomocenstvo v nevyhnutnom rozsahu v prípade, ak to bude 

Poskytovatel' v súlade so Zmluvou požadovať a ak to bude nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu 

Zmluvy, aby Poskytovateľ uskutočnil v jeho mene právne úkony. Inak je  Poskytovateľ oprávnený odoprieť  

vykonanie  týchto  právnych   úkonov   a  výkon  akýchkoľvek   činností  s   tým   bezprostredne súvisiacich 

a to až do udelenia plnomocenstva. Ustanovenie  predchádzajúcej vety sa  vzťahuje  aj  na prípad, keď 

predloženie písomného plnomocenstva Poskytovateľovi bude požadovať  tretia  osoba, dokonca aj v 

prípade, že takéto písomné plnomocenstvo pritom nebude podľa zákona nutné. 

9. Poskytnutím súčinnosti zo strany Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy sa rozumie najmä riadne a včasné 

poskytnutie všetkých informácií a odovzdanie všetkých podkladov potrebných pre vypracovanie Žiadosti o 

platbu a Monitorovacej správy, všetkých požadovaných povinných príloh k nim, ako aj ďalších podkladov 

potrebných pre splnenie predmetu Zmluvy. 

10. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť a správnosť predložených podkladov, ako aj za to, že skutočnosti v nich 

uvedené sú pravdivé a bez právnych vád.   

11. V prípade, že Objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytnúť Poskytovateľovi predmetnú súčinnosť a zároveň 

tento stav porušenia svojej povinnosti neodstráni ani na písomnú výzvu Poskytovateľa v ním určenej primeranej  
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lehote,  je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 75% z celkovej ceny Služby 

uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvnou pokutou nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti 

za škodu. Zmluvná pokuta sa voči škode nezapočitáva. 

 

V. Zodpovednosť za škodu 

1. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli poskytnutím neúplných alebo nepresných       podkladov zo 

strany Objednávateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť a pravdivosť informácií a podkladov, ktoré mu 

boli poskytnuté Objednávateľom.  

2. Poskytovateľ nezodpovedá za vady a škody, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa a Poskytovateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo 

Objednávateľ napriek upozorneniu Poskytovateľa na ich použití trval. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za vady, 

ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodným pokynov daných mu Objednávateľom, ak Poskytovateľ na 

nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní naďalej trval alebo ak Poskytovateľ túto 

nevhodnosť nemohol zistiť.   

3. Poskytovateľ sa zbaví zodpovednosti za škodu, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení 

všetkého úsilia, ktoré možno od neho primerane požadovať. 

 

 

 

VI. Ochrana  dôverných  informácií 

1. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách poskytnutých Objednávateľom v súvislosti s 

poskytovaním odborných služieb. Poskytovateľ sa zaväzuje, že neoznámi bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa žiadne informácie tretím osobám, ktoré sa týkajú predmetu a podmienok tejto Zmluvy. 

Výnimka platí pre subdodávateľov avšak vždy len v rozsahu nevyhnutnom pre dohodnutú realizáciu plnenia. 

2. Poskytovateľ je povinný v prípade, ak mu budú počas plnenia Zmluvy Objednávateľom alebo tretími 

osobami poskytnuté osobné údaje, dodržiavať pri poskytovaní Služieb povinnosti určené zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

VI I .  Komunikácia  a  doručovanie 

1. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, akékoľvek oznámenie alebo iná korešpondencia musí  byť doručená 

druhej Zmluvnej strane v písomnej forme, a to poštou, kuriérskou službou, e-mailom alebo zaslaná osobne na 

korešpondenčné adresy Zmluvných strán oznámené Zmluvnými stranami navzájom do 15 dní od účinnosti tejto 

Zmluvy. 

2. Prípadnú zmenu kontaktných údajov sú Zmluvné strany povinné bezodkladne, najneskôr do 5 dní oznámiť 

druhej Zmluvnej strane. 

3. Jazyk komunikácie medzi Objednávateľom a Poskytovateľom je slovenský jazyk. 

 

 

VIII. Ukončenie Zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do splnenia tejto Zmluvy, a to podľa podmienok uvedených v tejto  

Zmluve a jej prílohách. 

2. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť Zmluvy písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá musí 

obsahovať deň ukončenia účinnosti tejto Zmluvy. 

3. Ukončenie účinnosti tejto Zmluvy je možné odstúpením od Zmluvy. Zmluvné strany majú právo 

odstúpiť od Zmluvy z dôvodov  upravených  v Obchodnom  zákonníku, ak táto Zmluva neustanovuje 

inak.  
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4. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením 

faktúry o viac ako 14 dní. 

5. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastávaju dňom doručenia  písomného oznámenia odstupujúcej strany 

o odstúpení od Zmluvy s polu s uvedením dôvodov odstúpenia druhej Zmluvnej strane. 

6. Objednávateľ po odstúpení od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, ku dňu odstúpenia od Zmluvy  

potvrdí cenu všetkých Poskytovateľom vykonaných plnení zo Zmluvy bez ohľadu na  to, či  boli odovzdané 

alebo akceptované. Poskytovateľ je v tomto prípade povinný poskytnúť Objednávateľovi maximálnu možnú 

súčinnosť, najmä predložiť Objednávateľovi všetky podklady slúžiace  na vyúčtovanie plnení Zmluvy. 

Poskytovateľ po úhrade ceny plnení  v  zmysle  predchádzajúcej  vety odovzdá  bez  zbytočného  odkladu   

Objednávateľovi   plnenia,   ktoré   ešte   neboli   odovzdané Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný 

plnenia podľa predchádzajúcej vety prevziať na výzvu Poskytovateľa alebo dohodnúť s Poskytovateľom 

iný termín odovzdania týchto plnení. 

7. V prípade, že sú splnené všetky platobné povinnosti podľa tejto Zmluvy, zánikom Zmluvy zaniknú všetky 

práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy s výnimkou  tých,  ktoré  podľa  tejto Zmluvy 

alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj  po  skončení  Zmluvy.  Zánikom  Zmluvy zároveň zanikajú 

všetky plnomocenstvá udelené Objednávateľom Poskytovateľovi. 

8. Ukončenie účinnosti tejto Zmluvy na základe dohody zmluvných strán nemá vplyv na povinnosť zaplatiť 

zmluvné pokuty a náhradu škody, ktorá vznikla ako aj povinnosť podľa článku VI. tejto Zmluvy. 

 

 

 

IX. Záverečné ustanovenia 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: 

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky; 

Príloha č. 2 - Rozpočet. 

2. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov vyplývajúcich alebo 

 súvisiacich so Zmluvou zmierlivou cestou. Pokiaľ zmierlivé riešenie sporu nebude možné, spor rozhodnú príslušné 

 súdy Slovenskej republiky. 

4. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k Zmluve musia byť v písomnej forme a podpísané Zmluvnými stranami. Zmluvu 

je možné zrušiť len písomne. 

5. Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa platných právnych predpisov, 

bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné či neplatné. Ďalšie ustanovenia Zmluvy 

ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti a účinnosti. Pokiaľ nastane takáto situácia, Zmluvné strany nahradia toto 

nevynútiteľné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo najviac približovať. 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za originál. 

Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Poskytovateľ jeden rovnopis. 

7. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť Zmluvu ako celok alebo akúkoľvek jej časť bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek 

pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany nie sú oprávnené na prevod svojich práv a 

povinností, ktoré zo Zmluvy vyplývajú, na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej 

strany. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a potvrdzujú, že Zmluva vyjadruje ich 

slobodnú a vážnu vôľu. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že Zmluvu neuzavierajú v tiesni, za nápadne 

nevýhodných podmienok, ani v omyle a že ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená. 
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9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 

 

 

   

 

 

Za Objednávateľa     Za Poskytovateľa 

 

   

 

 

 

 

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

 

  Juraj Bobek      Ing. Helena Priesolová 

  starosta        konateľ 

 

  V Martinčeku, dňa ............................   V Martinčeku, dňa ............................ 
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Príloha č. 1 

Opis predmetu plnenia 

 

 

Zabezpečenie poskytovania služieb externého koordinovania implementácie projektu s názvom "Výstavba 

športovo-oddychového areálu" (ďalej len "projekt") vykonávaný externým subjektom. 

 

Predmetom zmluvy sú konzultačné a poradenské služby súvisiace s implementáciou projektu v nasledujúcom 

rozsahu: 

 

- skompletizovanie administratívnej dokumentácie k projektu, 

- spracovanie materiálov ku publicite projektu, 

- spracovanie materiálov fotodokumentácie projektu, 

- registrácia projektu do Národnej siete rozvoja vidieka, 

- spravovanie administratívy v ITMS2014+ k projektu, 

- spracovanie Žiadosti o platbu a formálna kontrola príloh,  

- spracovanie prvej monitorovacej správy, 

- konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s implementáciou projektu, 

- komunikácia so sprostredkovateľským orgánom Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len "PPA")  

elektronickou poštou a telefonicky, 

- účasť na overovaní na mieste zo strany riadiaceho a sprostredkovateľského orgánu, 

- príprava podkladov zmien a doplnení ŽoP na základe komunikácie s PPA požadovaných zo strany PPA, 

- zabezpečenie opráv a doplnení prvej monitorovacej správy v prípade vyžiadania opravy zo strany  PPA. 

 

 

Poskytovateľ spracuje v rámci predmetu Zmluvy jednu a to prvú monitorovaciu správu. Poskytovateľ spracuje aj ďalšie 

monitorovacie správy v zmysle podmienok Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku počas doby udržateľnosti 

projektu (5 rokov), ak mu Objednávateľ v dostatočnom predstihu vystaví objednávku na služby súvisiace so 

spracovaním ďalších potrebných monitorovacích správ. 
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Rozpočet 

Príloha č. 2 

 

 

 

 

 
A B C D E F G H I J K 

 

 
P 
o 
r 

 

 

 

Opis 

položky 

 

 

 

MJ 

 

Predpo 
kladané 
množst
vo MJ 

Ce na za MJ (EUR) Cena za predpokladané množstvo MJ 

(EUR) 

 

bez 

DPH 

 
sadzba 

DPH 

 

EUR 

DPH 

 

s DPH 

 

bez DPH 
 

EUR DPH 

 

s DPH 

      E/ I00xF F+G ExD 1/I 00xF I+J 

I Služby externej 

koordinácie 

implementácie 

projektu 

 

 
Os. 
Hod. 

 

55 
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Neplatca 

DPH 

 

 

 

550 

 

Neplatca 

DPH 

 

 

 

Cena služieb 550 EUR je stanovená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Poskytovateľ nie je platcom DPH. 


