
 

 

Zmluva o poskytovaní služieb č.                  ZoPS  

 
Externý manažment pre projekt s názvom: Vybudovanie výdajných stojanov pitnej 

vody v osade Svinia. 

 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

č.513/1991 Zb.  v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej iba „ Zmluva“ ) 

 

 

Článok 1 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ: Obec Svinia  
 

Sídlo:  Hlavná 87/10, 082 32 Svinia  

V zastúpení:  Miroslav Nawrat , starosta obce   

IČO:  00327760  

DIČ:  2020548167  

Tel.: +421 51/7795282 

E-mail: obecsvinia@obecsvinia.sk 

Internetová stránka: www.obecsvinia.sk  

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Poskytovateľ: Ing. Igor Firment  
 

Sídlo: Vansovej 1821/44, 064 01 Stará Ľubovňa    

V zastúpení: Ing. Igor Firment  

IČO: 34919627   

IČ DPH: -  

Bankové spojenie: mBank, S.A.  

Číslo účtu: SK90 8360 5207 0042 0546 7307  

BIC: BREXSKBX 

Tel.: +421 910 942 367 

E-mail: info@ifconsulting.sk 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Článok 2 

 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“) je záväzok 

poskytovateľa voči objednávateľovi poskytnúť špecifikované služby.  

 

2.2 Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného externého riadenia projektu s názvom:  

Vybudovanie výdajných stojanov pitnej vody v osade Svinia v zmysle Výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské 

zdroje,  kód výzvy – OPLZ-PO6-SC611-2016-3, podľa § 117 v zmysle zákona o VO č. 

343/2015 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to predovšetkým:  

- konzultačná a poradenská činnosť vrátane komunikácie s riadiacim orgánom (ďalej 

len „RO“) a sprostredkovateľským orgánom, ktorým je Ministerstvo vnútra  

Slovenskej republiky (ďalej len „SO“) pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej 

len „OPLZ“) vo fáze od podpisu zmluvy o NFP až po úplne finančné ukončenie 

realizácie projektu, 

- informovanie o povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí finančného 

príspevku,  

- monitorovanie zmien metodík a legislatívy súvisiacej s implementáciou projektu 

a príprava návrhu opatrení pre verejného obstarávateľa tak, aby bola implementácia 

projektu úspešne realizovaná, 

- predkladanie verejného obstarávania  na SO 

- zabezpečenie opatrení publicity v súlade s metodickými pokynmi pre informovanie 

a publicitu v podmienkach OPLZ, 

- zabezpečenie odbornej pomoci a konzultácií pri účtovaní výdavkov projektu, týkajúce 

sa najmä predfinancovania, refundácie výdavkov a zúčtovaní výdavkov v súlade 

s podmienkami výzvy a metodickými pokynmi vyplývajúcimi z Partnerskej dohody 

o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020,  

- vypracovanie kompletných žiadostí o platbu,  

- poradenstvo pri kontrole na mieste zo strany RO/SO, 

- vypracovanie kompletných monitorovacích správ vrátane následných monitorovacích 

správ, 

- ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečením riadenia projektu vo všetkých fázach 

projektového cyklu počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. 

 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje  poskytovať uvedené služby v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi v rozsahu a v podobe 

vyplývajúcej z relevantných dokumentov programového obdobia.  

 

2.4 Vyššie uvedené činnosti bude poskytovateľ vykonávať ďalej v zmysle pokynov 

a usmernení riadiaceho a sprostredkovateľského orgánu a podľa podmienok a ustanovení 

v budúcnosti uzatvorenej zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

objednávateľa.  

 



 

 

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje za poskytovanie služieb v zmysle ustanovení tejto zmluvy 

zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu v zmysle č. 4 tejto zmluvy.  

 

Článok 3 

 

VYKONÁVANIE A LEHOTY PREDMETU ZMLUVY 

 

3.1  Termín začatia služieb bude deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

 

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby uvedené v predmete zmluvy s odbornou 

starostlivosťou, prostredníctvom povereného projektového manažéra, v požadovanom 

rozsahu, kvalite a v dojednanom čase, resp. v lehotách stanovených príslušnými právnymi 

predpismi.  

 

3.4 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby počas celej implementácie projektu 

priebežne,  až do zaslania poslednej následnej monitorovacej správy, v zmysle termínov 

uvedených v tejto zmluve a výzve č. OPLZ-PO6-SC611-2016-3 

 

Článok 4 

 

       ODMENA ZA VÝKON SLUŽIEB 

 

4.1  Odmena sa predmet zmluvy je stanovená v súlade s čl. 1 tejto zmluvy odseku 1 vo výške: 

1 250,00  EUR (cena celkom).  

 

4.2   Zmluvne strany sa dohodli na uvedenom spôsobe úhrady odmeny uvedenej v bode 4.1 

tohto článku: 

a) 1. splátka vo výške 750,00- EUR bude za všetky úkony až do  vypracovanie poslednej ŽoP 

a splatná bezodkladne po predložení ŽoP poskytovateľom na príslušnom pracovisku „SO“ na 

základe faktúry so splatnosťou 30 dní,  

 

b) 2. splátka vo výške 500,00- EUR bude splatná na základe vystavenej faktúry 30 dní po 

poskytnutí záverečnej monitorovacej správy a služieb potrebných v procese implementácie 

projektu vyplývajúcich z predmetu zmluvy.   

 

4.3  V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky výdavky, ktoré Poskytovateľ nevyhnutne alebo 

účelne vynaložil pri splnení svojho záväzku vrátane nákladov na právne služby, poradenstvo, 

realizované analýzy, konzultačné činnosti, ktoré vznikli Poskytovateľovi pri činnostiach 

smerujúcich k realizácii predmetu zmluvy.  

 

Článok 5 

 

PLATOBNÉ PODMIENKY, ZÁNIK ZMLUVY  A SANKCIE 

 

5.1 Podkladom pre úhradu dohodnutej odmeny za  služieb v rozsahu podľa článku 2  tejto  

zmluvy bude faktúra.  

 

5.2  Faktúra bude splatná v lehote do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za deň  

splatnosti sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 

poskytovateľa. 



 

 

5.3  Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Poskytovateľ je povinný na  

faktúre uviesť číslo zmluvy objednávateľa. 

 

5.4  V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť  

ju v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie poskytovateľovi. Poskytovateľ túto 

faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. U tejto 

opravenej (novej) faktúry vyznačí novú lehotu splatnosti a doručí objednávateľovi. 

 

5.5   Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od  

doručenia novej faktúry. 

 

5.6 Objednávateľ môže Zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať.  

Výpoveď nadobúda účinnosť doručením výpovede poskytovateľovi. Za činnosť riadne 

uskutočnenú do účinnosti výpovede má poskytovateľ nárok na pomernú časť odplaty ku dňu 

vypovedania Zmluvy.  

 

5.7 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.  

Obchodného zákonníka. Odstúpenie musí byť oznámené písomne.  

 

5.8 Zmluvné sankcie: 

 

a) sankcie voči objednávateľovi zo strany poskytovateľa vo výške 0,05 % z maximálnej 

celkovej odmeny uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy, ak objednávateľ neuhradí v termíne 

dohodnutú sumu podľa bodu 5.2 tohto článku, za každý deň omeškania, 

b) objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z maximálnej 

celkovej odmeny uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania realizácie 

konkrétnych činnosti uvedených v tejto zmluve, ktoré sú termínovo viazané. 

 

Článok 6 

 

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 

 

6.1  Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne poskytovateľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné 

spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí podkladov a informácií, ktorých získanie je 

závisle od objednávateľa. 

 

Článok 7 

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY 

 

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

alebo úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa zmluvy, sú povinní sa o tom informovať 

a spoločne podniknúť kroky na ich prekonanie.  

 

7.2 Pre prípad vady služby dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať 

a povinnosť poskytovateľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Poskytovateľ sa zaväzuje 

prípadne 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.  

 



 

 

7.3 Poskytovateľ zodpovedá iba za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 

Objednávateľovi. Vadou nie je neposkytnutie NFP z fondov EÚ.  

 

7.4  Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 

od Objednávateľa a Poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, alebo Objednávateľ napriek upozorneniu Poskytovateľa na ich použití trval.  

 

 

Článok 8 

 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

8.1  Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí 

zmluvy zásadne zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, 

alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť ku zmene 

zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností poskytnúť spolupôsobenie 

dojednané v tejto zmluve.  

 

8.2 Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 

s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

 

Článok 9 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.  

 

9.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v platnom znení, Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy dáva výslovný 

súhlas so zverejnením celého znenia tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov. 

 

9.3 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami  oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 

Zmluvy. Uzatváranie akýchkoľvek dodatkov musí byť v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní č. 343/2015 Z. z.  

 

9.4  Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a 

jeden poskytovateľ.  

 

9.5 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto 

zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

Vo Svinej  dňa:  

 

za objednávateľa 

V Starej Ľubovni dňa:  

 

za poskytovateľa 



 

 

 

 

    ------------------------------------                                           ----------------------------------- 

 
Miroslav Nawrat – starosta obce 

Ing. Igor Firment 

 

 


