
1 

 

ZMLUVA  

o poskytovaní služieb  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Zmluvné strany 

 

 

Poskytovateľ:  VÁHOPROJEKT, s. r. o. 

Adresa sídla:  Exnárova 13, 080 01 Prešov  

Zastúpený:    Ing. Miroslav Váhovský, konateľ 

Osoba oprávnená na jednanie 

vo veciach zmluvy:    Ing. Miroslav Váhovský, konateľ   

v technických veciach:   Ing. Miroslav Váhovský 

IČO:      43 894 810 

DIČ:      2022543985 

IČ pre daň:     SK2022543985 

Tel.:           

Fax:       

E-mail:      

Internetová stránka:     

Bankové spojenie:     

IBAN:      

SWIFT (BIC):     

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

a 

 

Objednávateľ:  Obec Chminianske Jakubovany 

Adresa sídla:  Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33 

Chminianska Nová Ves 

Zastúpený :    Bc. Jozef Lukáč, starosta obce 

Osoba oprávnená na jednanie 

vo veciach zmluvy:    Bc. Jozef Lukáč 

v technických veciach:   Bc. Jozef Lukáč 

IČO:      00327158 

DIČ:      2020543173 

IČ pre daň:     neplatca DPH 

Tel.:       

Fax:       

E-mail:      

Internetová stránka:    

Bankové spojenie:      

IBAN:      

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode a na základe ponuky do verejného obstarávania 

úspešného uchádzača – poskytovateľa, uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní služieb 

externého manažmentu projektu: Chminianske Jakubovany – Materská škola“ (ďalej len 

„Zmluva“). 
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Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie služieb externého manažmentu projektu 

„Chminianske Jakubovany – Materská škola“, ktorého vecné plnenie bude vykonané 

podľa špecifikácie uvedenej v Čl. II.  Zmluvy a odmena za poskytnuté služby bude uhradená 

podľa špecifikácie uvedenej v Čl. V. Zmluvy. 

 

 

Článok II. 

Rozsah poskytovaných služieb 

 

1. Poskytované služby budú zahŕňať najmä: 

 

 
1.1 Externý manažment projektu. Uvedené pozostáva, resp. bude zahŕňať najmä: 

1.1.1 Riadenie projektu, najmä zabezpečenie procesov realizácie projektu v súlade 

s požiadavkami platnej legislatívy a požiadaviek uvedených v riadiacej 

dokumentácii poskytovateľa NFP, (napr. úvodné implementačné činnosti najmä 

všetky potrebné oznámenia, nastavenia projektu a vzťahu medzi účastníkmi 

realizácie stavebného diela a projektu, komunikácia s účastníkmi realizácie 

stavebného diela, projektu a Sprostredkovateľským,  resp. Riadiacim orgánom 

a pod.), 

1.1.2 sledovanie dodržiavania termínov a harmonogramu projektu, 

1.1.3 monitorovanie projektu/sledovanie čiastkových a celkových cieľov projektu, 

1.1.4 asistencia pri kontrolách na mieste zo strany Riadiaceho, resp. 

Sprostredkovateľského  orgánu, 

1.1.5 účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavebného diela, 

1.1.6 spracovanie žiadostí o platbu predmetného projektu,  

1.1.7 kontrola účtovných dokladov predmetného projektu, vrátane finančného riadenia 

predmetného projektu, 

1.1.8 vypracovanie monitorovacích správ predmetného projektu, 

1.1.9 v prípade potreby, vykonávanie zmien v predmetnom projekte s vypracovaním 

žiadostí o zmenu projektu a činností spojených so zmenovými konaniami, 

1.1.10 komplexné poradenstvo a konzultačná činnosť, koordinačná činnosť v rámci 

projektu, asistenčné služby v rámci implementácie projektu a následného  

monitorovania projektu,  

1.1.11 sledovanie a koordinácia povinností objednávateľa vo vzťahu k poskytovateľovi 

NFP v súlade s platnou Zmluvou o poskytnutí NFP a aktuálnou riadiacou 

dokumentáciou poskytovateľa,  

1.1.12 zastupovanie objednávateľa v predmetnom projekte, vrátene poskytovania všetkej 

potrebnej súčinnosti v súlade s aktuálne platnými dokumentmi a usmerneniami 

Riadiaceho, resp. Sprostredkovateľského orgánu a pod.. 

 

2. Odovzdaním výsledkov poskytovania služieb v oblasti externého manažmentu 

objednávateľovi sa chápe najmä odovzdanie písomného návrhu materiálu do rúk 

objednávateľa, alebo na miesto určené objednávateľom alebo jeho zaslanie e-mailom alebo 

faxom. Ak je potrebné spracovať danú službu aj v portáli ITMS, odovzdaním služby 

je chápané jej spracovanie aj v portáli ITMS. 
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Článok III. 

Čas plnenia 

 

1. Externý manažment projektu: v prípade jeho schválenia, priebežne počas celej doby 

implementácie predmetného projektu, t.j. rámcovo od účinnosti tejto Zmluvy o poskytovaní 

služieb do konečného ukončenia implementácie predmetného projektu, vrátane 

vypracovania záverečnej žiadosti o platbu a záverečnej monitorovacej správy a kontroly na 

mieste Sprostredkovateľským, resp. Riadiacim orgánom. Následné monitorovanie projektu 

v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Časový rozsah plnenia zmluvy je 550 hodín. 

 

2. Zmluvné strany si dohodli, že prípadné upresnenie môže byť zahrnuté v zmene zmluvy 

(Dodatku ku Zmluve). 

 

 

Článok IV. 

Spôsob a miesto poskytovania služieb 

 

1. Objednávateľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy sprístupniť Poskytovateľovi údaje 

a informácie nevyhnutne potrebné pre plnenie predmetu Zmluvy. 

 

2. Objednávateľ je povinný bezodkladne oboznamovať Poskytovateľa so všetkými novými 

skutočnosťami, o ktorých sa dozvie alebo mal dozvedieť pri svojej činnosti a ktoré sú alebo 

môžu byť vo vzťahu k predmetu Zmluvy. 

 

3. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa ďalšie, dodatočné informácie alebo 

pokyny, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie odborných služieb. Pri určení 

spôsobu a metodiky poskytovania odborných služieb je poskytovateľ oprávnený postupovať 

samostatne. 

 

4. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách poskytnutých 

objednávateľom v súvislosti s poskytovaním odborných služieb a to aj po zániku platnosti 

tejto Zmluvy po dobu desiatich rokov. 

 

5. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie odborných služieb, ak objednávateľ 

ani na písomné požiadanie neposkytne poskytovateľovi potrebné doklady a súčinnosť. 

 

6. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek aktualizovať svoje požiadavky a dávať 

poskytovateľovi pokyny pri poskytovaní odborných služieb. 

 

7. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pravdivé informácie, ktoré majú vplyv 

na povahu a spôsob uskutočnenia požadovaných odborných služieb a nesmie zamlčať žiadne 

informácie, dôležité pre poskytnutie týchto odborných služieb. Nesplnenie tejto povinnosti 

zo strany objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a zakladá právo 

odstúpiť od tejto Zmluvy. 

 

8. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom 

poskytnú, sú dôverného charakteru a bez písomného súhlasu zmluvných strán sa nemôžu 

poskytnúť tretím osobám, okrem Riadiaceho, resp. Sprostredkovateľského orgánu. 

 

9. Poskytovateľ bude predmetné služby poskytovať v mieste svojho sídla a v mieste sídla 

objednávateľa. 

10. Poskytovateľ sa zaväzuje že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy 
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o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným Riadiacim orgánom 

a konečným prijímateľom pomoci, t. j. objednávateľom. 

 

 

Článok V. 

Odmena za poskytovanie služieb a fakturácia 

 

1. Cena odborných služieb externého manažmentu predmetného projektu je stanovená v súlade 

so zákonom č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou 

ponukou poskytovateľa v rámci verejného obstarávania. 

V cene sú zarátané všetky náklady, ktoré poskytovateľ v súvislosti s poskytovaním 

odborných služieb podľa tejto zmluvy vynaloží. 

 

2. Celková maximálna cena odborných služieb počas doby ich poskytovania je 

Cena: 4 991,67 EUR bez DPH  

 DPH 20%: 998,33 EUR 

 Celková cena: 5 990,00 EUR s DPH 

Cena za vypracovanie monitorovacej správy projektu:  

Cena: 833,33 EUR bez DPH (slovom osem sto tridsaťtri eur a tridsaťtri centov) 

  DPH 20%: 166,66 EUR 

Celková cena: 1 000,00 EUR s DPH (slovom tisíc eur) 

Cena za vypracovanie žiadostí o platbu: 

Cena: 916,67 EUR  (slovom deväťstošestnásť eur a šesťdesiat sedem centov) 

DPH: 183,33 EUR 

Celková cena: 1 100,00 EUR (slovom tisícsto eur) 

2.3  Cena za jednotku (hodinu) vykazovanú pri realizovaní činností vo výške 10,89 €/hod. 

 

3. Objednávateľ uhradí celkovú cenu na základe faktúr vystavených poskytovateľom 

nasledovne: 

poskytovateľ má právo vystaviť faktúru do 15 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 

predmetnej časti predmetu zmluvy. Iný spôsob fakturácie je možný po vzájomnej dohode 

zmluvných strán. 

 

4. Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok ani zálohu. Financovanie predmetu 

zmluvy bude z prostriedkov objednávateľa a prípadne z dotácie (štátny rozpočet SR; 

Európsky fond regionálneho rozvoja Operačného programu Ľudské zdroje, 

Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra SR) – v prípade schválenia žiadosti 

o poskytnutie NFP. 

 

5. Lehota splatnosti faktúr sa stanovuje na 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 

 

6. Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z.. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, je objednávateľ oprávnený 

vrátiť ju poskytovateľovi na opravu alebo doplnenie. V tomto prípade sa splatnosť faktúry 

bude počítať odo dňa jej opätovného doručenia. Poskytovateľ doručí Objednávateľovi 

originály faktúr v dvoch vyhotoveniach. V prípade požiadaviek poskytovateľa finančných 

prostriedkov je poskytovateľ podľa tejto Zmluvy povinný na požiadanie objednávateľa 

doručiť dodatočný počet faktúr vo forme, počte a príloh požadovaných poskytovateľom.  

 

7. Faktúra je uhradená až v okamihu pripísania dlžnej sumy na účet poskytovateľa. 

 

 

Článok VI. 
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Zánik zmluvy 

 

1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že: 

1.1 objednávateľ neposkytne súčinnosť pri poskytovaní odborných služieb, 

1.2 objednávateľ nezaplatí odmenu za poskytovanie odborných služieb. 

 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od  Zmluvy v prípade, že: 

2.1 poskytovateľ poruší svoje povinnosti v súvislosti s poskytovaním odborných služieb, 

2.2 poskytovateľ nebude poskytovať odborné služby na dostatočnej odbornej úrovni 

a v zmysle pokynov objednávateľa. 

 

3. Zmluva zanikne aj vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán a to ku dňu 

uvedenom v dohode. 

 

 

Článok VII. 

Zmluvné pokuty 

 

1. Poskytovateľ má nárok na vyplatenie úroku z omeškania za každý aj začatý deň omeškania  

s platbou splatnej faktúry vo výške 0,05 % z celkovej nezaplatenej čiastky za každý aj začatý 

deň omeškania. 

 

2. Poskytovateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 

z čiastky fakturovanej poskytovateľom za každý aj začatý deň omeškania s poskytnutím 

služby v zmysle tejto zmluvy.  

 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy, ako aj jej prípadných 

dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu podpísanú obidvomi zmluvnými 

stranami. 

 

2. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných 

zmien zmluvy (dodatkov) k tejto Zmluve podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.  

 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou 

dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor 

sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená podať návrh 

na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto dohodou, ako aj záväzkové 

vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka SR a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky. 

 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých poskytovateľ obdrží dve 

vyhotovenia a objednávateľ štyri vyhotovenia tejto Zmluvy. 

 

6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli 

a Zmluva zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne 

a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
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7. Na úpravu tohto obchodno-právneho vzťahu sa použijú výlučne ustanovenia Obchodného 

zákonníka v platnom znení. 

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetka ich komunikácia vyžadujúca písomnú formu sa bude 

zasielať výlučne na adresu ich sídiel uvedenú v záhlaví tejto zmluvy doporučenými 

listovými zásielkami. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom prevzatia adresnou 

zmluvnou stranou. V prípade neprevzatia, resp. odmietnutia prevzatia sa táto písomnosť 

bude považovať za doručenú siedmym dňom vrátenia sa odosielajúcej zmluvnej strane. 

Uplatní sa teda fikcia doručenia v zmysle Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení. 

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ služieb je povinný strpieť výkon kontroly/auditu 

súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o  

NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. 

 

10. Zmluva  nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa v súlade s § 47 a ods. I 

Občianskeho zákonníka  

 

 

V Prešove, dňa 22.05.2017 V Chminianskych Jakubovanoch, dňa 22.05.2017 

 

 

Poskytovateľ: Objednávateľ:    

 

 

 

 

 

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

    Ing. Miroslav Váhovský  Bc. Jozef Lukáč 

                  konateľ     starosta obce  


