
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB č. 21/022 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „zmluva“) 

       

 

Uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

      

Obchodné meno:  Obec Trenčianske Mitice 

Sídlo:    Trenčianske Mitice 164, 913 22  Trenčianske Mitice 

IČO/ DIČ:   00312096 / 2021080061     

Zastúpenie:  Bc. Jana Šebáňová – starostka obce  

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:   SK92 5600 0000 0006 0327 8001 

  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Obchodné meno:  Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o. 

Sídlo:   M. R. Štefánika 341/2, 906 13  Brezová pod Bradlom 

IČO / IČ DPH:   45391530 / SK2022971885 

Registrácia:   OR OS Trenčín, Odd: Sro, Vloţka číslo: 22608/R 

Zastúpenie:    Tomáš Repta, konateľ 

Bankové spojenie:   Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky 

IBAN:   SK77 8330 0000 0023 0115 0853 

Zast. pre odborné záleţitosti: Tomáš Repta, konateľ 

 

 (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť pre objednávateľa sluţby externého projektového 

manaţmentu k projektu „Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v 

obci Trenčianske Mitice“ viaţuci sa k Zmluve o poskytnutí podpory z 

Environmentálneho fondu formou dotácie č. E1308 08U03. 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

poskytnúť sluţby uvedené v bode 4 tohto článku riadne a včas, pričom výstupom 

poskytnutých sluţieb bude hmotne zachytený výsledok činností, ktorý bude odovzdaný 

v čase a mieste uvedenom v článku II tejto zmluvy.  

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na riadne 

a včasné vykonanie činností, hmotne zachytený výsledok činností prevziať v súlade s 

ustanoveniami tejto zmluvy a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu vo výške 

a spôsobom uvedeným v článku III tejto zmluvy. 

 

4. Rozsah poskytnutých sluţieb - činností:  

- spracovanie dokladov potrebných k čerpaniu dotácie, pričom čerpanie bude prebiehať 

najviac v dvoch platbách (priebeţné čerpanie v priebehu realizácie projektu a konečné 

čerpanie po ukončení realizácie aktivít projektu)  

- vypracovanie Ţiadosti o predĺţenie termínu realizácie projektu 
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- vypracovanie Súhrnných monitorovacích správ raz ročne počas celej doby udrţateľnosti 

(5 rokov) 

- komunikácia s projektovým manaţérom z Environmentálneho fondu 

- administrácia a implementácia projektu 

 

 

Článok II 

Čas a miesto plnenia 

1. Poskytovateľ bude poskytovať sluţby uvedené v čl. I bod 4 tejto zmluvy počas realizácie 

projektu aţ do ukončenia doby udrţateľnosti projektu.  

2. Poskytovateľ odovzdá hmotne zachytený výsledok činnosti vo forme určenej metodikou 

Environmentálneho fondu. 

3. Poskytovateľ je povinný odovzdať hmotne zachytený výsledok činnosti v mieste sídla 

objednávateľa prostredníctvom svojho konateľa alebo zástupcu pre odborné záleţitosti, 

príp. iného povereného zamestnanca.  

4. Poskytované sluţby budú realizované na pracovisku poskytovateľa, prípadne 

objednávateľa v súlade s potrebami vyplývajúcimi z rozsahu uvedenom v čl. I bod 4 tejto 

zmluvy.  

 

 

Článok III 

Cena  a  platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za poskytnuté sluţby 800,00 EUR (slovom 

osemsto eur), ktorú sa objednávateľ zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť na základe 

vystavených faktúr. Celková cena za poskytnuté sluţby je cenou bez DPH; táto bude 

stanovená podľa platnej legislatívy ku dňu fakturácie. 

2. Cena za poskytnuté sluţby bude splatná nasledovne: 

- 300,00 € (slovom tristo EUR) po podaní dokladov ku konečnému čerpaniu 

poskytnutých finančných prostriedkov po ukončení realizácie aktivít projektu  

- 100,00 € (slovom jednosto EUR) jednotlivo za kaţdú odoslanú Monitorovaciu správu 

na Environmentálny fond (1x ročne v termíne podľa príručky Environmentálneho 

fondu po dobu 5 rokov) 

3. Cenu za poskytnuté sluţby tvoria všetky náklady, ktoré poskytovateľ v súvislosti 

s poskytovaním sluţieb podľa tejto zmluvy vynaloţí.  

4. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu za predmet zmluvy podľa čl. 

I tejto zmluvy na základe poskytovateľom predloţených faktúr v lehote splatnosti faktúr 

14 dní od ich vystavenia. Poskytovateľ vystaví faktúru jednotlivo v súlade s bodom 2 

tohto článku.  

  

Článok IV 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodrţiavať pri poskytovaní sluţieb všeobecne záväzné právne 

predpisy v aktuálnom znení, ako aj pokyny pre prijímateľa dotácie z Environmentálneho 

fondu v aktuálnom znení a ostatné súvisiace predpisy. 

2. Poskytovateľ je povinný riadne a včas zhotoviť a odovzdať hmotne zachytený výsledok 

činností v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť a zabezpečiť utajenie informácií 

obsiahnutých v podkladoch prevzatých od objednávateľa, ktoré sú predmetom 

obchodného tajomstva objednávateľa. Poskytovateľ nie je oprávnený pouţiť tieto 

podklady na iný účel ako na výkon činností uvedené v čl. I bod 4. 

4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, keď objednávateľ nesplní 

povinnosť ustanovenú v  čl. V body 1. a 3. tejto zmluvy ani po poskytnutí primeranej 

lehoty poskytovateľom.  
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Článok V 

Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ je povinný odovzdať poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky 

podklady potrebné na riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy.       

2. Objednávateľ je povinný prevziať hmotne zachytený výsledok činností v dohodnutom 

čase a mieste a uhradiť cenu za dielo v súlade s čl. II resp. čl. III tejto zmluvy.  

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi na poţiadanie súčinnosť potrebnú 

pre riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy. 

4. Objednávateľ nie je oprávnený pouţiť hmotne zachytený výsledok činností na iný účel 

ako je uvedené v článku I tejto zmluvy. 

5. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi všetky skutočne vynaloţené náklady, ktoré mu 

vznikli v prípade, ţe vyuţil svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa čl. IV bod 4. tejto 

zmluvy. 

6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ţe poskytovateľ neplní 

povinnosti podľa čl. I bod 1. a čl. IV bod 1. tejto zmluvy, ktoré vedú alebo by mohli viesť 

k podstatnému porušeniu zmluvy. Pre právne účinky odstúpenia od zmluvy platia 

ustanovenia § 349 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

3. Zmena tejto zmluvy je moţná len na základe písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie pre kaţdú zmluvnú stranu. 

5. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike. 

6. Strany vyhlasujú, ţe si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej 

obsahom pripájajú svoje podpisy. 

 

 

V Brezovej pod Bradlom, dňa 14.12.2021 

 

 

 

 

 

 

…………………………..…     ..…………………………… 

objednávateľ       poskytovateľ  

Bc. Jana Šebáňová – starostka obce        Tomáš Repta, konateľ 

 


