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Zmluva na poskytnutie služieb 

 

 

Predmet zákazky – výkon činností externého riadenia projektu: 

Výstavba chodníkov a autobusových zastávok v obci Kačanov 
 

 

 

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník Z. z. v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Obec Kačanov 

V zastúpení: Michal Tomko, starosta obce  

Sídlo: Kačanov 66, 072 05 Kačanov 

IČO: 00325287   

DIČ: 2020738885    

Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK82 5600 0000 00424747 7001 

 

/ďalej len „objednávateľ“/  

 

 

ING.ŠTEFAN PUCKO 

V zastúpení: Ing. Štefan Pucko 

Sídlo: Štiavnik 885, 013 55 Štiavnik 

IČO: 46 336 206 

DIČ: 1 041 733 847 

Register.: ŽR, Okres. súd, 580 - 48288 

Peňažný ústav: VUB a.s. 

IBAN: SK 73 0200 0000 0029 2446 7056 

                                      

                                            /ďalej len „poskytovateľ“/  

 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

 

1. Poskytovateľ je podnikateľský subjekt s oprávnením podnikať v oblasti spracovania žiadostí                

o  NFP, štúdií a analýz a riadenia projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie. 

 

2. Právna subjektivita Poskytovateľa je preukázaná Výpisom zo živnostenského oprávnenia. 

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 
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1. Predmetom zmluvy sú činnosti súvisiace s externým projektovým riadením na vyššie 

uvedený projekt.  

 

2. Projekt bude implementovaný v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1., kód 

ITMS 2014+: 312061Y796 

 

3. Rozsah poskytnutých služieb: 

 

 Riadenie projektu 

 Finančné a projektové riadenie projektu 

 Konzultácie s príslušným RO pre uvedený projekt 

 Komunikácia s RO 

 Monitoring projektu  

 Zmenové konania 

 Vypracovanie monitorovacích správ(priebežné a záverečná) 

 Vypracovanie žiadostí o platbu 

 

 

Článok IV. 

Čas a podmienky plnenia 

 

 

1. Služby súvisiace s externým projektovým riadením na projekt podľa čl. III tejto zmluvy 

budú poskytnuté v termíne a v súlade s príslušnou príručkou pre žiadateľa a usmerneniami 

Riadiaceho orgánu vzťahujúcou sa na príslušný projekt.  

 

2. Všetky návrhy písomných dokladov Poskytovateľ predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie 

pred ich podpisom. 

 

 

Článok V. 

Spolupôsobenie objednávateľa 

 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje určiť zodpovednú osobu, ktorý bude stálym konzultantom 

poskytovateľovi za účelom úspešnej implementácia projektu v zmysle zmluvy o NFP. 

 

2. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o všetkých skutočnostiach 

súvisiacich s projektom a ktoré majú vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy. 

 

3. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi informácie prípadne mu odovzdať 

všetky podklady vypracované v zmysle plnenia predmetu Zmluvy bezodkladne odo dňa ich 

vyžiadania Objednávateľom.  

 

4. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím riadneho a včasného spolupôsobenia nie je 

Poskytovateľ v omeškaní so splnením povinnosti poskytnúť predmet tejto Zmluvy v 

dohodnutom termíne podľa článku IV. 
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5. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť a pravdivosť odovzdaných podkladov, ako aj za to, že 

skutočnosti v nich uvedené zodpovedajú realite a sú bez právnych vád. 

 

6. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach Objednávateľa, 

o ktorých sa pri realizácii služieb pre Objednávateľa dozvie. Táto povinnosť trvá aj po 

ukončení vzájomného zmluvného vzťahu, resp. jeho zániku. 

 

7. Objednávateľ je povinný poslať Poskytovateľovi informáciu o schválení/neschválení 

Žiadostí o platbu a monitorovacích správ do 7 dní od prijatia oznámenia zo strany 

príslušného Riadiaceho orgánu. 

 

 

Článok VI.  

Cena a platobné podmienky  

        

 

1. Cena uvedená za činnosti špecifikované v čl. III Predmet zmluvy je v celkovej výške 

2.500,00 € (poskytovateľ nie je platca DPH) pričom je to za 250 hodín konzultačných 

služieb (t.j. 10 € za jednu konzultačnú hodinu). 

 

2. Ak sú splnené ustanovenia predmetu zmluvy, uvedené v Článku III., Poskytovateľ vystaví 

faktúru a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť.  

 

3. Faktúra Poskytovateľa musí obsahovať všetky náležitosti predpísané osobitným zákonom.                  

V prípade, že faktúra nebude obsahovať niektorú z povinných náležitostí faktúry, 

Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru na doplnenie. V takomto prípade sa zastaví 

plynutie lehoty splatnosti  a doručením opravenej faktúry Objednávateľovi začne plynúť 

nová lehota splatnosti. Lehota splatnosti začína plynúť až dňom doručenia takej faktúry, 

ktorá obsahuje všetky podstatné náležitosti. 

 

4. Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa vystavenia faktúry.  

 

5. V prípade, že dôjde k vypovedaniu tejto Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, bude 

Poskytovateľ služby rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia  fakturovať 

Objednávateľovi vo výške rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od 

tejto Zmluvy, najmenej však vo výške 50 % celkovej zmluvnej ceny. 

 

 

VII. 

Osobitné ustanovenia 

 

 

1. V prípade ak bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z 

fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

 

2. Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému alebo obom zmluvným partnerom čiastočne alebo 

úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa tejto Zmluvy, sú povinní sa o tom bez 

zbytočných prieťahov informovať a spoločne podniknúť kroky na ich prekonanie.  

 

3. Pre prípad vady služieb dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a 
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povinnosť Poskytovateľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Poskytovateľ sa zaväzuje 

prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie 

objednávateľom. Reklamáciu vady je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po  jej 

zistení, a to písomnou formou (listom, faxom, elektronickou poštou) u poskytovateľa.      

 

4. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, negatívne dôsledky a sankcie, ktoré boli spôsobené 

použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej 

odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil Objednávateľa 

a ten na ich použití trval. 

 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť predmet činnosti určený v čl. III Predmet zmluvy 

s náležitou odbornou starostlivosťou. 

 

6. Objednávateľ je oprávnený využiť výstupy služby iba na účely vyplývajúce z tejto Zmluvy. 

Pre iné využitie je povinný uzavrieť s poskytovateľom zmluvu, ktorá toto použitie upraví.  

 

7. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať len po vzájomnej písomnej dohode oboch zmluvných 

strán.  

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, ktoré nadobudli počas 

zmluvného vzťahu.  Táto povinnosť trvá aj po ukončení vzájomného zmluvného vzťahu, resp. 

jeho zániku. 

 

9. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 

predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP oprávnenými 

osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ (Riadiaci orgán pre OP KŽP) a ním poverenými 

osobami, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané 

orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a ES a poskytnúť potrebnú súčinnosť. 

 

10. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte 

nedošlo k plneniu zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly neumožňujú 

financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tejto služby. 

 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

  

 

1. Túto Zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 

zástupcami zmluvných strán. 

 

2. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych   predpisov. 

3. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom, alebo sčasti účinné, alebo neskôr  

stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných 

ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa čo 

najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné 
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strany túto  otázku brali do úvahy. 

 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými  stranami a účinnosť deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa alebo deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia ktorýmkoľvek účastníkom zmluvy v zmysle § 47 Zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ dostane jeden, 

a objednávateľ dva rovnopisy. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 

že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

 

 

 

V Kačanove, dňa 12. 07. 2021                                     V Kačanove, dňa 12. 07. 2021 

 

         

 

 

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

             Objednávateľ                  Poskytovateľ       


