
Zmluva o poskytnutí služieb 12/01/2019/STR/EM ŠKS 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: Mesto Strážske 
Sídlo: Námestie A. Dubčeka 300, 0072 22 Strážske 

Ing. Vladimír Dunajčák Oprávnená osoba: 
ICO: 00325813 
DIČ: 2020742592 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu predfinancovanie: SKI 7 0200 0000 0040 2584 5155 
Číslo účtu refundácia: SK75 0200 0000 0000 3302 8552 
(ďalej len „objednávateľ") 

a 

Poskytovateľ: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 
Sídlo: 
Zastúpený: 

Benadova 913/7, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov 
Ing. Milada Ciganová Čarná - konateľka 

IČO: 50615351 
DIČ: 2120394067 
IČDPH: SK2120394067 
Bankové spojenie: VÚB BANKA, a.s. 
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0037 6365 1753 
(ďalej len „poskytovateľ") 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1) Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť služby externého riadenia projektu v zmysle 
povinností prijímateľa pomoci pre projekt realizovaný objednávateľom v rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia s názvom „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy Školiaceho strediska v meste Strážske" (ďalej len „projekt"). 

2) Predmetom tejto Zmluvy o poskytovaní služieb je poskytnutie služieb, na 
zabezpečenie riadiaceho, administratívneho a iného odborného personálu -
nevyhnutného na úspešnú realizáciu procesu implementácie „projektu", zo strany 
poskytovateľa objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi 
cenu za poskytnuté služby za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

3) Proces implementácie projektu bude poskytovateľ zabezpečovať v súlade s 
podpísanou zmluvou o NFP. V rámci implementácie projektu, ktorá bude 
zabezpečovaná odborným personálom poskytovateľa, sa poskytovateľ zaväzuje 
realizovať činnosti v minimálnom nasledujúcom rozsahu: 
- spracovanie žiadostí o platbu v zmysle zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 

a interného finančného plánu čerpania vrátane záverečného vyúčtovania projektu, 
- spracovanie monitorovacích správ v zmysle zmluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku, 
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- spracovanie záverečnej monitorovacej správy, 
- žiadosť o realizáciu zmien v projekte - v harmonograme, rozpočte, resp. inej časti 
zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, 
- zabezpečiť úspešnú realizáciu aktivít projektu a naplnenie cieľov. 

Čl. II 
Termín a miesto plnenia 

1) Poskytovateľ sa zaväzuje, že uskutoční a odovzdá objednávateľovi predmet zmluvy 
najneskôr do ukončenia realizácie aktivít projektu, prípadne na základe dohody medzi 
oboma zmluvnými stranami. 

2) Miesto dodania predmetu zmluvy je Mestský úrad Strážske, Námestie A. Dubčeka 
300, 072 22 Strážske a miesto realizácie aktivít projektu. 

Čl. III 
Cena za služby a platobné podmienky 

1) Cena za poskytnutie služieb je stanovená na základe cenovej ponuky navrhnutej 
poskytovateľom služby v celkovej výške: 

9,50 € / l hodinu bez DPH 
7 600,00 € bez DPH 
1 520,00 € (20% DPH) 
9 120,00 € s DPH v rozsahu 800 hodín. Cena je konečná. 

2) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru, príp. faktúry za čiastkové plnenie vystavené 
poskytovateľom . Podkladom pre úhradu bude vystavená faktúra. 

3) Splatnosť každej faktúry bude najneskôr do 30 dní, odo dňa doručenia dokladu 
(faktúry) objednávateľovi. 

Čl.IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1) Poskytovateľ je povinný poskytovať služby riadne, načas a v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy, v rozsahu, ktorý mu ukladá popis tejto zmluvy. 

2) Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 

s ktorými sa oboznámil pri plnení predmetu tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa 
ich neposkytne tretej osobe. 

3) Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať odborne a využívajúc všetky svoje odborné 
znalosti a schopnosti. 

4) Objednávateľ je povinný vytvoriť podmienky pre spoluprácu s poskytovateľom 
v mieste sídla objednávateľa, poskytovať poskytovateľovi všetky potrebné informácie, 
dokumenty a podklady a poskytovať súčinnosť potrebnú k splneniu dohodnutého 
predmetu zmluvy a to bez zbytočného odkladu. Taktiež sa zaväzuje neodkladne 
oznámiť poskytovateľovi všetky informácie a podstatné zmeny, ktoré môžu ovplyvniť 
realizáciu aktivít projektu a jeho riadenia. 

5) Objednávateľ sa zaväzuje zachovať dôvernosť všetkých postupov, prác a metód, ktoré 
poskytovateľ použije na uskutočnenie plnenia predmetu tejto zmluvy. 
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Čl. v 
Ďalšie dojednania 

1) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov v rámci rozpočtu projektu, nie je poskytovateľ oprávnený 
požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty za omeškanie platby. 

2) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry z iných dôvodov, než je 
uvedené v Čl. V bod 1) je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
0,3% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

3) V prípade neposkytnutia služby v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. II, zaplatí 
poskytovateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 0,5 % z 
nerealizovanej časti predmetu zmluvy za každý omeškaný deň. 

4) Poskytovateľ nezodpovedá za naplnenosť merateľných ukazovateľov projektu 
s príznakom a merateľných ukazovateľov bez príznaku a nenesie žiadnu 
zodpovednosť za prípadné krátenie finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa 
NFP z dôvodov nedodržania merateľných ukazovateľov. 

Čl. VI 
Zánik zmluvy 

1) Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy. 
2) Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán. 
3) Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť, ak jedna zo zmluvných strán 

opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy. 
4) V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo od zmluvy odstúpiť v zmysle 

porušenia vyššie uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo 
zmluvných strán, druhá zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť 
zmluvnej strane, ktorá povinnosť porušila a dať jej päťdňovú lehotu na odstránenie 
tohto stavu. 

5) Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia vyššie uvedených zmluvných alebo iných 
zákonných povinnosti v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana oprávnená 
odstúpiť od zmluvy s tým, že toto odstúpenie je účinné, keď bude druhej zmluvnej 
strane doručené. 

6) Ukončenie zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti 
vysporiadať záväzky, ktoré vznikli počas trvania účinnosti predmetnej zmluvy. 

Čl. VII 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1) Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že zmluva nadobudne účinnosť až po schválení 
procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP , t.j. po obdržaní 
pozitívnej Správy z kontroly procesu verejného obstarávania pre Externé 
riadenie projektu - kód ITMS 2014+: 310041M108. 

2) Práva a povinnosti v tejto zmluve, ktoré nie sú neupravené špecifickými nariadeniami, 
sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky. 

3) Zmena zmluvy, ako aj iné dojednania zmluvných strán týkajúce sa tejto zmluvy alebo 
z nej vyplývajúce, musia mať formu priebežne číslovaných písomných dodatkov 
a musia byt' schválené obidvoma zmluvnými stranami. Po ich schválení sa stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
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4) Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s 
plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých úkonoch súvisiacich 

s kontrolou. Oprávnené osoby sú: 
a. Riadiaci orgán a ním poverené osoby, 
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby 
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby 

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. 
5) Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dva rovnopisy 

a poskytovateľ jeden rovnopis. 
6) Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na 

základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak 
nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, 
ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. 

V Strážskom, dňa .. Jr.ť: .. '0?.tJ ... ... . 
Objednávateľ: 

Ing. Vla 1mír Dunajčák 
starosta 

1 4 -08- 2019 
V Košiciach, d11a .............................. . 

Poskytovateľ: 

············· ·· ·········••i ••········· ·:··········· 
Ing. Milada Ci anová Carná 

konate 'ka 
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