
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 02/2020 

uzavretá podľa§ 269, ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 
(ďalej len „zmluva") 

Medzi 

Objednávateľ: 
Obec Skalité 
so sídlom: Skalité 598, 023 14 Skalité 
IČO: 00 314 285 
DIČ: 2020553260 
bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., 
IBAN: SK78 5200 0000 0000 0953 3073 
štatutárny orgán: PaedDr. Jozef Cech 

(ďalej len „objednávateľ") 

a 

Poskytovateľ: 
Ing. Zuzana Žideková 
so sídlom: Partizánska 984/56, 015 01 Rajec 
IČO: 43 447 716 
DIČ: 1040826424 
Zapísaná: Obvodný úrad v Žiline, č. živnostenského registra 580-36846 
Bankové spojenie: BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky mBank v SR 
IBAN: SK69 8360 5207 0042 0222 4975 

(ďalej len „poskytovateľ"), (spolu ďalej len „zmluvné strany") 

ČII. 
Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo - vypracovanie následných
monltoravaclch správ ku zrealizovanému projektu:
Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Kód projektu v ITMS 2014+: 310011 L082

2. Služby súvisiace s vypracovaním dokumentov
- komunikácia s objednávaterorn
- kompletizácia príloh ku monitorovacej správe
- komunikácia s manažérom monitorovania, zasielanie následných monitorovaci ch správ

a ďalšej listovej komunikácie, potrebnej ku zhotoveniu diela, Ministerstvo ŽP SR (ďalej len
Riadiaci orgán)

- oprava monitorovacej správy v $úlade s výzvou Riadiaceho orgánu na doplnenie
- komunikáciou sa rozumie osobná, telefonická, listová, alebo mailová.

3. Zhotoviteľ je povinný vypracovať následné monitorovacie správy v rozsahu potrebnom na ich
schválenie.

4. Bližšia špecifikácia rozsahu predmetu diela je upravená v čl. IV. tejto zmluvy.
5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a vytvoriť podmienky

pre zhotovenie diela, najmä dodať zhotoviteľovi účtovné a iné podkladové materiály potrebné
na vypracovanie diela a jeho príloh v súlade s inštrukciami riadiaceho orgánu.
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6. Ak objednávateľ pre1av1 záujem o poskytnutie ďalších služieb zhotoviteľa, ktoré nie sú
predmetom tejto zmluvy, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ich poskytnutí vo forme
písomného dodatku k tejto zmluve.

Článok II. 
Odmena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za vypracovanie každej následnej monitorovacej správy ku
projektu, ktorý je uvedený v čl. 1 bod 1, poskytovateľovi prináleží celková odmena vo výške
250,00 EUR/kus.

2. Počet správ potrebných ku vykonaniu povinného monitoringu príslušného projektu je uvedený
v čl. IV., bod 7.

3. Cena za služby je konečná. Poskytovateľ vyhlasuje, že nie je platcom DPH.
4. Cenu za dielo určenú podľa ods. 1 tohto článku je možné meniť len na základe dohody

zmluvných strán vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.

Článok III. 
Platobné podmienky ceny za dielo 

1. Cenu za dielo podľa čl. II, ods. 1 tejto zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť na účet
zhotoviteľa v lehote do 14 dní odo dňa doručenia faktúry, pričom zhotoviteľ je oprávnený
vystaviť faktúru v deň kedy bola služba vykonaná.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek čiastka určená podľa tejto zmluvy sa bude
považovať za uhradenú okamihom jej pripísania na účet druhej zmluvnej strany.

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať predmet tejto zmluvy na základe živnostenského
oprávnenia.

2. Poskytovateľ Je povinný postupovať pri plnení predmetu tejto zmluvy podľa pokynov
objednávateľa a v súlade s inštrukciami a požiadavkami príslušného riadiaceho orgánu.
Poskytovateľ je pri plnení predmetu zmluvy povinný postupovať odborne, konzultovať
s objednávateľom rozsah poskytovaných služieb.

3. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré pri vypracovaní
dokumentov zistil, a ktoré môžu mať vplyv na vykonanie diela.

4. Poskytovateľ je povinný odovzdať následnú monitorovaciu správu objednávateľovi, alebo na
Riadiaci orgán v stanovenom termíne. V prípade nedostatkov v následnej monitorovacej
správe je poskytovateľ povinný ich odstrániť v termíne stanovenom riadiacim orgánom.

5. Objednávateľ je povinný odovzdať poskytovateľovi riadne a v dohodnutých termínoch všetky
prllohy a Informácie, ktoré sú potrebné pri plnenf predmetu tejto zmluvy.

6. Paskytovater sa zaväzuje neposkytnúť tretej strane žiadne Informácie týkajúce sa
objednávateľa a jeho činnosti, ktoré by mohli byť na ujmu objednávateľovi ani po ukončení
trvania tejto zmluvy.

7. Term!ny podávania následných monltorovaclch správ sú:

Hranlčll9 
Koniec prvého terml'l Počet správ do 

monitorovacieho podania Termín podania ukončenia 
Názov projektu obdobia následnej poslednej monitorovacieho 

pokrytého touto MS následnej MS obdobia 
zmluvou v príslušnom 

roku 
Predchádzanie vzniku 
BRKO na území 8.10.2020 07.11. 07.11.2024 5 
Združenia obcí MTD 
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Článok V. 
Doba trvania zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do dňa schválenia poslednej následnej monitorovacej
správy na portáli ITMS.

2. Poskytovateľ aj objednávateľ môžu od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ alebo
poskytovateľ nedodržia podmienky tejto zmluvy. Oprávnená osoba je povinná najskôr
písomne vyzvať druhú stranu na odstránenie nedostatkov a poskytnúť jej 7 dňovú dodatočnú
lehotu. V prípade, ak v priebehu poskytnutej 7 dňovej lehoty povinná osoba vytknuté
nedostatky neodstráni, je oprávnená od zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú
dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

3. Zmluvné strany môžu písomne ukončiť, resp. predlžiť dobu trvania tejto zmluvy aj dohodou.

Článok Vl. 
Záverečné ustanovenia 

1. Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po
vzájomnej dohode zmluvných strán, ktoré svojimi podpismi prejavia svoj súhlas s ich obsahom.

2. Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla a zmeny štatutárnych
orgánov oprávnených vystupovať za spoločnosť tieto oznámia druhej strane bez zbytočného
odkladu.

3. Sporné otázky budú prednostne riešené rokovaním zodpovedných zástupcov oboch
zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k takejto dohode, platia v plnom rozsahu príslušné
zákonné ustanovenia Obchodného zákonníka.

4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých obdrží každá zmluvná strana po 1
vyhotovení.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných
strán a následne dňom jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú
sl vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú.

v Rajci, dňa „ff � . .!� ..... !q/o V SkalltQm, dňa .... lí.1.íl.,.l-.9.?..o .....

·- lnn/ Zuz,mi'i žr,t�! "á 

....................................... ��.�:;(·:ľ;�S-5ov-:36i;:5
Ing. Zuzana Žldeková Č---,P..aedDr.Jozef Cech 

projektový manažér starosta 
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