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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  

Externý manažment projektu Rekonštrukcie ihrísk obce Babinec 
realizovaný v rámci Programu rozvoja vidieka pre roky 2014 – 2020 

 
 
 

Článok I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Objednávateľ:  Obec Babinec 
Sídlo:    Babinec č. 6, 980 26 Babinec 
IČO:    00649678 
DIČ:    2021275520 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka 
Číslo účtu:    
Zastúpená:   Bc. Jaroslavom Bendom, starostom obce 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
1.2 Zhotoviteľ:  Ing. Štefan Pucko 
Sídlo:    Štiavnik 885, 013 55 Štiavnik 
Zastúpený:   Ing. Štefanom Puckom 
bankové spojenie:  VÚB Bytča 
číslo účtu:   29 2446 7056/0200 
IČO:    46 336 206 
DIČ:    1 041 733 847 
IČ DPH:  
Zapísaný:   Živnostenskom registri Okresného úradu Žilina č. 580-48288 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(ďalej spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo 
„zmluvná strana“) 
 
 

Preambula 
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré 
realizoval verejný obstarávateľ postupom podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o ve-
rejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších práv-
nych predpisov (ďalej len „ZoVO“) na predmet zákazky „Externý manažment projektu 
Rekonštrukcie ihrísk obce Babinec“, ktorá bola zverejnená na web sídle objednávate-
ľa. 
 
2. Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový 
vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať týmto zákonom. 
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3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu 
zmluvy. Právna subjektivita zhotoviteľa je preukázaná výpisom zo Živnostenského re-
gistra Okresného úradu Žilina č. 580-48288. 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom zmluvy je externý  manažment projektu: Rekonštrukcie ihrísk obce 
Babinec. 
 
1.2 Predmet  zmluvy  zahŕňa vypracovanie žiadostí o platbu  a pravidelných  monitoro-
vacích sprav  projektu  počas celej doby  platnosti  zmluvy  o poskytnutí  nenávratného 
finančného príspevku  vrátane  ostatnej  súvisiacej dokumentácie. 
 

Čl. II 
Povinnosti zmluvných strán 

 
2.1 Poskytovateľ   sa  zaväzuje  vypracovať žiadosti o platbu  a pravidelné monitorovacie 
správy  vrátane  ostatnej súvisiacej dokumentácie k projektu „Rekonštrukcie ihrísk obce 
Babinec“. 
 
2. 2 Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že vyvinie maximálnu starostlivosť o žia-
dosť vo všetkých etapách jej realizácie. Starostlivosť poskytovateľa sa  končí až posled-
nou platbou   zo   strany   objednávateľa. 
 
2.3 Objednávateľ  sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu diela uvedenú v 1. 3. 
 
2.4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisia-
cich s realizáciou tejto zmluvy, ako aj o všetkých skutočnostiach a informáciách získa-
ných  od objednávateľa. 
 
2.5 Objednávateľ sa zaväzuje,  že zachová mlčanlivosť vo všetkých   záležitostiach  súvi-
siacich s odborným poradenstvom poskytovateľa. 
 
2.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne poskytovateľovi pravdivé a neskreslené in-
formácie o projektovom zámere, ako aj o subjekte v rozsahu zodpovedajúcom požado-
vanej odbornej pomoci a vytvorí tým poskytovateľovi podmienky pre výkon jeho čin-
nosti v zmysle tejto zmluvy. 
 
2.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi poskytne účinnú súčinnosť, a to najmä   
sprístupnením nevyhnutných podkladov, dokladov, potrebnej dokumentácie a vyčlene-
ním potrebného okruhu pracovníkov, ktorí budú priamo zainteresovaní   na  realizácii 
resp.  riešenie úloh vyplývajúcich z prípravy žiadosti o platbu a pod. 
 
2.8 V prípade, že objednávateľ' v priebehu realizácie diela zmení zadanie, je povinný toto 
prejednať s poskytovateľom. Pokiaľ by zmeny zadania mali dopad na niektoré ustano-
venia tejto zmluvy, zmluvné strany sú o tom povinní spísať písomný dodatok k tejto 
zmluve. 
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Čl. III 
Cena diela a platobné podmienky 

 
3.1. Cena za dielo vyplýva z ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní, je 
stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych 
predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších právnych predpisov, ako cena konečná, maximálna a ne-
menná okrem prípadov uvedených v bode 3.4. tejto zmluvy, vo výške: 
 
Cena bez DPH 5 500,00 Eur (slovom: päťtisíc päťsto EUR) 
DPH 20% 0,00 Eur  (slovom: nula EUR) 
Cena spolu s DPH 5 500,00 Eur (slovom: päťtisíc päťsto EUR) 
 
3.2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo na základe dvoch čiastkových  fak-
túr vystavené zhotoviteľom a doručené objednávateľovi. 
 
3.3 Prvá čiastková faktúra bude vystavená po vykonaní cca 50% služieb. 
 
3.4 Dohodnutú zmluvnú cenu za uskutočnené práce uhradí objednávateľ zhotoviteľovi 
bezhotovostným platobným stykom, bez poskytnutia preddavku na základe predloženej 
faktúry za preukázateľne uskutočnené práce po ich vykonaní max. do 60 kalendárnych 
dní odo dňa doručenia faktúry. 
 
3.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani  
z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov. Ak faktúra nebude obsaho-
vať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej 
správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracova-
nie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo pre-
pracovanej faktúry objednávateľovi. 
 
3.6 V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru 
v termíne splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej 
sumy za každý aj začatý deň omeškania. 
 

ČI. IV 
Osobitné dojednania 

4.1 Zhotoviteľ nie je v omeškaní počas doby, za ktorú je objednávateľ v omeškaní s po-
vinnosťou poskytnúť súčinnosť a odovzdať zhotoviteľovi vyžiadané dokumenty, a počas 
doby, za ktorú je objednávateľ v omeškaní s povinnosťou zaplatiť zhotoviteľovi odmenu 
alebo jej časť podľa tejto zmluvy. 
 
4.2 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povin-
ností podľa zmluvy tretiu osobu a za tým účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou po-
trebnú zmluvu. Za výkon činnosti osoby zodpovedá zhotoviteľ vo vzťahu k objednávate-
ľovi ako by konal on sám. 
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4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy neuzavrie  s treťou osobou inú 
zmluvu na  externý manažment. V prípade, že objednávateľ poruší povinnosť uvedenú 
v tomto bode zmluvy, je  objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 50% z dohodnutej ceny diela v zmysle Čl. III. 
 

ČI. V 
Záverečné ustanovenia 

 
5.1 V prípade, ak objednávateľ predloží poskytovateľovi nesprávne údaje a podklady, 
poskytovateľ nezodpovedá za prípadné následky a škody, ktoré by týmto objednávate-
ľovi vznikli. 
 
5.2 Poskytovateľ súhlasí so šírením diela podľa predmetu zmluvy len pre potreby ob-
jednávateľa. 
 
5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje k diskrétnemu používaniu informácií. 
 
5.4 Pri tvorbe  žiadosti o platbu a monitorovacích prác bude poskytovateľ vychádzať z 
podkladov, dodaných objednávateľom. Poskytovateľ za prípadné chyby v podkladoch 
nezodpovedá. 
 
5.5 Súčasne si poskytovateľ vyhradzuje právo používať predmet zmluvy pre ďalšie akti-
vity, nadväzujúce na túto žiadosť. 
 
5.6 Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje, že umožní oprávneným kontrolným zamestnan-
com uskutočňovať kontrolu účtovných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s reali-
záciou vyššie uvedeného projektu, a to počas trvania projektu a 5 rokov po skončení 
realizácie schváleného projektu (5 rokov po poslednej platbe). 
 
5.7 Vzťahy neupravené ustanoveniami tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 
 
5.8 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. 
 
5.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po splnení všetkých nasledovných podmienok: 
a) schválením žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) od Pôdo-
hospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“),  
b) po doručení výsledku schválenia procesu verejného obstarávania, ktorým  bol vybra-
ný zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy, o tom objednávateľ zhotoviteľa písomne upove-
domí do 14 dní, 
c) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
5.10 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých objedná-
vateľ dostane štyri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy. 
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5.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, 
túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná 
voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany 
vyjadrujú svojimi podpismi tejto zmluvy. 
 
Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
V Babinci, dňa 05.02. 2016                   V Štiavniku, dňa 01.02.2016 
 
 
 
 
 
...........................................................                                   ............................................................ 
    Bc. Jaroslav Benda       Ing. Štefan Pucko 
      starosta obce              konateľ 
 
 
 

  
 


