Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa ust. § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 zb. v znení
neskorších predpisov
Článok I. Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Chmeľov
Adresa: Obecný úrad Chmeľov, 082 15 Chmeľov 89
IČO: 00327115
DIČ: 2021225492
Zast.: Tomáš Drabik, starosta obce
Bank. spojenie: VÚB, a.s. Prešov, č. ú. 5320572/0200
(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ:

PhDr. Blažej Slabý, CSc. – Project management
Adresa: Košariská 207, 900 42 Dunajská Lužná
IČO: 44 130 228
DIČ: 1029110313
Registrácia: Živnostenský register OÚ Senec, reg. č.: 140 - 14652
Bankové spojenie: č. účtu: 2452645458/200, vedený : VÚB, a.s.
(ďalej len „poskytovateľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom obsahu zmluvy:
Článok II. Predmet zmluvy
1/ Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje v súlade s platnými predpismi právneho
poriadku SR upravujúcimi oblasť predmetu zmluvy v prospech objednávateľa osobne
poskytovať nasledovné činnosti a služby:
a) Projektové poradenstvo pre spracovanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou
dotácie na rok 2013 (ďalej len „žiadosti“) z Environmentálneho fondu v zmysle
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov s dátumom uzávierky výzvy: 31. októbra 2012.
b) Predmetom zmluvy je poradenstvo spracovanie dvoch žiadostí podľa požiadaviek
objednávateľa podľa bodu a) odst.1) článku II. tejto zmluvy.
c) V prípade predkladania viac žiadostí ako dve, poskytovateľ poskytne konzultačné
a poradenské služby pre spracovanie ďalších žiadostí.
d) Spracovanie žiadostí (elektronická a printová verzia) a jej príloh: Opis a prínosy
projektu, Finančná analýza (resp. Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia
v prípade, že nie je predkladaná Finančná analýza) a poradenstvo pre spracovanie
ďalších príloh, zabezpečujúcich objednávateľom. Organizácia kompletizácie žiadosti
a jej príloh na predloženie k hodnoteniu.
e) Poradenská a konzultačná činnosť v čase posudzovania a hodnotenia žiadostí
v prípade vyžiadania doplnení a upresnení zo strany Environmentálneho fondu
k predloženej žiadosti a jej príloh.
f) Poradenská a konzultačná činnosť v čase spracovania podkladov pre podpísanie
Zmluvy o poskytnutí dotácie medzi objednávateľom a Environmentálnym fondom.
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Článok III. Povinnosti zmluvných strán
1/ Objednávateľ je povinný:
a) poskytnúť poskytovateľovi včasné a pravdivé informácie o všetkých skutočnostiach a
súvislostiach týkajúcich sa predmetu zmluvy,
b) presne stanoviť, ktoré dve žiadosti sú predmetom zmluvy dodatkom c.1 k tejto
zmluve,
c) aktívne spolupracovať s poskytovateľom pri príprave projektu,
d) zaplatiť riadne a včas dohodnutú odmenu poskytovateľovi.
2/ Poskytovateľ je povinný:
a) informovať objednávateľa o akýchkoľvek zmenách v poskytnutých informáciách
a podkladoch, ktoré by mohli mať vplyv na výsledok poskytovaných činností,
b) vždy dbať o dobré meno a povesť objednávateľa, pri rokovaniach v mene
objednávateľa vystupovať seriózne a profesionálne,
c) aktívne spolupracovať a komunikovať s objednávateľom pri realizácii predmetu
zmluvy, ako aj pri poskytovaní akejkoľvek činnosti alebo služby v prospech
objednávateľa na základe tejto zmluvy.

a)
b)
c)
d)

3/ Poskytovateľ je ďalej povinný:
dodržiavať všetky podmienky tejto zmluvy,
všestranne dbať o oprávnené záujmy objednávateľa,
nerozširovať o pomeroch objednávateľa údaje spôsobilé privodiť objednávateľovi
akúkoľvek ujmu,
neposkytovať informácie (materiály, dokumentáciu a pod.) týkajúce sa predmetu tejto
zmluvy tretím osobám.
Článok IV. Odmena poskytovateľa

1/ Za poskytovanie činností a služieb tvoriacich predmet tejto zmluvy podľa čl. I bola medzi
zmluvnými stranami dohodnutá odmena v sume 1 200,00 EUR (slovom: tisícdvesto EUR.)
2/ Odmena podľa tejto zmluvy je splatná do 7 dní odo dňa doručenia faktúry
poskytovateľa objednávateľovi v dvoch splátkach:
a) Prvá splátka: 600,00 EUR pri podaní dvoch žiadostí ich príloh na adrese
Environmentálneho fondu, Bukureštská č. 4, 813 26 Bratislava. Prvá splátka je
nenávratná aj v prípade, že žiadosť resp. žiadosti budú zamietnuté.
b) Druhá splátka: 600,00 EUR v prípade schválenia minimálne jednej žiadosti. Odmena
je poskytnutá za činnosti uvedené v čl. I, odst. 1, body c) a d) a bude vyplatená po
popise Zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Environmentálnym fondom a žiadateľom
minimálne v prípade jednej z predložených žiadostí. Nárokovateľnosť druhej splátky
je oprávnená doručením oznámenia o schválení minimálne jednej z predložených
žiadosti a zaniká dňom doručenia oznámenia o zamietnutí oboch predložených
žiadosti.
Článok V. Náklady objednávateľa
1/ Objednávateľ bude znášať tieto náklady spojené so zabezpečením predmetu zmluvy
v rozsahu činností podľa čl. I Predmet zmluvy:
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a) Náklady späté so zabezpečením príloh k žiadosti a náklady kompletizácie originálu a
kópie žiadosti a jej príloh na adrese objednávateľa.
b) Poštovné náklady späté so zaslaním žiadosti a jej príloh na adresu Environmentálneho
fondu, Bukureštská č. 4, 813 26 Bratislava. V prípade osobného doručenia žiadosti
úhrada PHM osobného motorového vozidla Škoda Octavia v sume 100,00 EUR.
Článok VI. Doba trvania a predčasné ukončenie zmluvy
1/ Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. V prípade
oddeleného podpisovania zmluvy, je dňom platnosti posledný z dátumov jej podpisu
zmluvnými stranami.
2/ Doba trvania zmluvy je stanovená na dobu nevyhnutnú pre naplnenie predmetu
zmluvy podľa čl. II. zmluvy, maximálne však do doby podpísania Zmluvy o poskytnutí
dotácie na rok 2013 medzi objednávateľom a poskytovateľom finančnej dotácie.
3/ Táto zmluva zaniká vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou
výpoveďou hociktorej strany v prípade vážnych porušení ustanovení zmluvy do troch dní od
jej doručenia.
Článok VII. Riešenie sporov
1/ Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomne poskytnuté informácie sa považujú za
dôverné a preto budú dodržiavať povinnosť tieto informácie nezverejňovať a ani ich
nevyužívať pre vlastné ciele.
2/ Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek budúce spory vyplývajúce z tejto zmluvy
budú prednostne riešené rokovaniami zúčastnených strán za účelom dohody.
Článok VIII. Záverečné ustanovenia
1/ Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán,
výlučne vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, inak sa žiadna zo zmluvných strán
nemôže dovolávať dodatku resp. zmeny zmluvne dohodnutých podmienok.
2/ Zmluva je právne záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
3/ Všetky právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami právneho poriadku SR.
4/ Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak bezvýhradného
súhlasu s jej obsahom ju podpísali slobodne, vážne a nie v tiesni v dvoch autentických
vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno poskytovateľ.

V Chmeľove dňa 1.10.2012

V Dunajskej Lužnej dňa 24.09.2012

---------------------------Tomáš Drabik, starosta obce Chmeľov
Objednávateľ

-----------------------------------PhDr. Blažej Slabý, CSc. - Project management
Poskytovateľ

