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Zmluva o poskytovaní služieb 

uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších zmien 

 

 

Objednávateľ:   

Názov: Obec Strečno 

Sídlo: Sokolská 487, 013 24 Strečno 

V zastúpení: Bc. Dušan Štadáni 

IČO: 00321648 

DIČ:  2020677615 

  

(ďalej len „Objednávateľ“)  

 

Poskytovateľ:   

Názov: Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN  

Sídlo: M. Nešporu 1186, 024 04  Kysucké Nové Mesto  

V zastúpení: Mgr. Alexandra Mihaldová 

IČO: 44475900 

DIČ: 1077010396 

IČ DPH: neplatca 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu IBAN:  SK65 1100 0000 0029 1365 1093 

Zapísaná v :  Živnostenský register Okresného úradu Žilina, Číslo 
živnostenského registra 580-41986. 

 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“). 

 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len zmluva) je stanovenie všeobecných 

podmienok pre poskytovanie / dodávku služieb pre Objednávateľa na základe  tejto zmluvy a to: 

„Riadenie projektu externé“ 

Zabezpečenie externého riadenia projektu "Externý projektový manažér projektu Podpora 

predchádzania vzniku BRKO na území obce Strečno ", ktorý je realizovaný v rámci Operačného 

programu Kvalita životného prostredia. Poskytovanie služieb zahŕňa:   

- Spracovanie monitorovacích správ projektu (doplňujúce monitorovacie údaje, výročná 
monitorovacia správa, záverečná monitorovacia správa) 

- Spracovanie žiadostí o platbu (predfinancovanie a zúčtovanie predfinancovania, 
refundácia)  

- Metodické služby a odborné poradenstvo pre realizáciu projektu 
- Identifikácia rizík spojených s realizáciou projektu 
- Plnenie operatívnych úloh podľa požiadavky prijímateľa resp. riadiaceho orgánu 
- Práca v ITMS systéme ITMS2014+  
- Súčinnosť pri všetkých typoch kontrol v súvislosti s projektom 

Termín poskytnutia služby: od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy až do riadneho ukončenia 
projektu, t.j. schválenia a uhradenia záverečnej žiadosti o platbu na účet prijímateľa.  
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1. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje: 

1.1.1 poskytnúť objednané služby pri analýze dostupných zdrojov a vychádzajúc z jeho 

poznatkov, ktoré má alebo vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu bude mať, tak aby 

sa optimálne dosiahol cieľ sledovaný požadovanou službou, 

1.1.2 pri plnení postupovať s odbornou starostlivosťou, využívajúc pri tom všetky svoje odborné 

znalosti a schopnosti, 

1.1.3 informovať Objednávateľa o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 

zmenu predmetu plnenia alebo jeho výsledku a ktoré zistil pri plnení podľa tejto Zmluvy. 

 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje: 

1.2.1 poskytnúť všetky informácie potrebné pre dodávku a zabezpečenie služieb bez 

zbytočného odkladu 

1.2.2 zaplatiť faktúry za skutočne poskytnuté služby v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. 

 

2. Cena a platobné podmienky  

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za služby poskytnuté podľa tejto Zmluvy je stanovená  na 

celkovú sumu 3 000,00 EUR. Cenová kalkulácia je konečná. Zahŕňa všetky výdavky spojené 

s poskytnutím služieb 

2.2 Fakturácia bude realizovaná v dvoch častiach:  

1. faktúra vo výške 50% po odoslaní prvej monitorovacej správy resp. 1. žiadosti o platbu 

podľa toho, kt. z týchto situácii nastane skôr 

2. faktúra vo výške 50% po riadnom ukončení realizácie projektu, t.j. po úhrade záverečnej 

žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ktorým je 

Slovenská agentúra životného prostredia SR.  

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru (daňový doklad) vystavenú poskytovateľom po 

poskytnutí služieb vždy do 30  dní odo dňa vystavenia faktúry.  

 

3. Doba platnosti 

3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch strán, pričom 

je  účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

3.2 Túto zmluvu je možné ukončiť nasledovne: 

4.3.1. dohodou zmluvných strán 

4.3.2 odstúpením od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia 

4.3.3 Poskytnutím zmluvných služieb v požadovanom rozsahu účelu projektu a určených hodín 

okrem prípadu, ak účel projektu bude preukázateľne vyžadovať vyšší počet hodín služby, tak 

účastníci zmluvy záväzne vyhotovia dodatok tejto zmluvy v dojednanom rozsahu na 

dosiahnutie účelu projektu   

3.3 Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, že Poskytovateľ nebude zabezpečovať 

plnenie v dohodnutom termíne, rozsahu a v požadovanej kvalite zodpovedajúcej parametrom 

projektu ako aj v prípade porušenia povinnosti vyplývajúcich z tejto Zmluvy, alebo 

odsúhlasených objednávok Objednávateľa. 
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3.4 Poskytovateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou 

faktúr o viac ako 14 dní odo dňa ich splatnosti. 

3.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane. 

 

4. Záverečné ustanovenia 

4.1  Vzťahy touto zmluvou osobitne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ustanoveniami ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

4.2 Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov podpísaných zástupcami 

obidvoch zmluvných strán. 

4.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú 

stranu. 

4.4 Zmluva je vyhotovená v slovenskej verzii. 

4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom na dôkaz čoho 

pripájajú svoje podpisy. 

4.6 Spory alebo nezrovnalosti medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy 

alebo v akejkoľvek súvislosti s touto Zmluvou sa budú riešiť v prvom rade mimosúdnou cestou, 

a to vzájomnými rokovaniami zmluvných strán vedenými v dobrej viere. Ak sa tieto spory alebo 

nezrovnalosti nepodarí vyriešiť ani po takýchto vzájomných rokovaniach zmluvných strán, a to 

najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich začatia, je ktorákoľvek zmluvná strana 

oprávnená predložiť tieto spory alebo nezrovnalosti medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú 

na základe tejto Zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou na rozhodnutie vecne 

a miestne príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky. 

4.7 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom 

zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného 

finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby sú: 

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku 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. 

 

 

V Strečne, dňa  27.7.2018    V Kysuckom Novom Meste, dňa   26.7.2018 

 

Za Objednávateľa        Za Poskytovateľa 

 

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

Bc. Dušan Štadáni, starosta obce Strečno                         Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN 


