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Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/12/2021 
uzavretá v zmysle § 269 ods.2  a násl. Zákona č.513/1991 Zb.  

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 

 
1.   Objednávateľ:    AUTOLANC s.r.o. 

so sídlom: Mierová 5157/83, 066 01 Humenné 

zastúpený: Juraj Lancoš, konateľ spoločnosti  

IČO: 36484717 

DIČ:     2021718336 

IČ DPH:     SK2021718336 

bankové spojenie:                 

číslo účtu (IBAN):                                     

e-mail.:     autolanc.zboj@gmail.com 

 

(ďalej len „Objednávateľ“)  

 

 

a 

 

2.   Poskytovateľ:    KOBROT s.r.o.   

so sídlom:     Štefánikova 1519/17, 066 01  Humenné      

zastúpený:    Ing. Michal Kováč  

IČO:     52 372 910      

DIČ:     2120996801     

IČ DPH:    SK2120996801    

bankové spojenie:     

číslo účtu (IBAN):     

e-mail.:      kobrot.sro@gmail.com 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

 

 

uzatvárajú zmluvu nasledovného znenia: 
 

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) v súlade s projektom „Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby“, kód projektu v ITMS2014+: 

13031ASV8, ktorý je spolufinancovaný z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v 

rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadanie zákazky s nízkou 

hodnotou podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Čl. 1 

Predmet plnenia 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve 

poskytnúť prijímateľovi finančného príspevku (Objednávateľ) predmetné služby na realizáciu projektu tak, aby 

sa projekt zrealizoval riadne a včas a dosiahol sa jeho stanovený účel.  

1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby na predmet zákazky s názvom „Externé riadenie projektu Chalupa 

pod Cárinkou - zmena stavby“ podľa špecifikácie uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk a predloženej 

cenovej ponuke.  

 

Externé riadenie projektu predstavuje činnosť projektového manažéra v stanovenom rozsahu 540 hodín počas 

celej doby realizácie projektu. Činnosť prestavuje zabezpečenie  implementácie projektu v súlade so zmluvou    

o NFP, s platným systémom finančného  riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi predpismi SR 

a EK, usmernenia mi a pokynmi poskytovateľa súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ.   

 

Poskytované služby externého riadenia projektu budú pozostávať najmä z týchto činností: 

 

Oblasť projektového manažmentu:  

 

• zodpovedá za celkovú administráciu a implementáciu projektu; 

• zodpovedá za prípravu, riadenie a zabezpečenie implementácie projektu; 

• riadi projektovú kanceláriu resp. riadi a kontroluje činnosť administratívneho a riadiaceho personálu; 

• zodpovedá za dodržiavanie časového harmonogramu, podrobného opisu projektu a rozpočtu projektu         

v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; 

• zodpovedá za riadenie rizík projektu; 

• zodpovedá za vypracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ich predkladanie poskytovateľovi 

NFP; 

• zabezpečuje monitorovanie pokroku vo vecnej realizácii projektu (monitorovanie dosahovania cieľových 

hodnôt merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov); 

• predkladá poskytovateľovi NFP návrhy na prípadné zmeny projektu; 

• poskytuje zástupcom poskytovateľa NFP súčinnosť pri vykonávaní kontrol na mieste; 

• komunikuje s projektovým manažérom poskytovateľa NFP; 

• zabezpečuje informovanie a komunikáciu v zmysle platného Manuálu pre informovanie a komunikáciu 

pre prijímateľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúru 2014 – 2020; 

• ďalšie činnosti súvisiace s implementáciou projektu. 

 

Oblasť finančného manažmentu: 

 

• zodpovedá za celkové finančné riadenie projektu; 

• zodpovedá za oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie rozpočtu projektu, vrátane dodržiavania pravidiel 

platnej legislatívy SR; 

• zodpovedá za prípravu žiadostí o platbu a ich predkladanie; 

• zodpovedá za dodržiavanie termínov na predkladanie žiadostí o platbu; 

• predkladá podklady za finančné riadenie do monitorovacích správ projektu. 

 

Oblasť administrácie projektu: 

 

• vykonáva administratívnu a odbornú podporu projekt;  

• spracováva podklady pre implementáciu projektu v súlade s časovým harmonogramom, podrobným 

opisom projektu a rozpočtom projektu; 

• administratívna príprava a kontrola podkladov do žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu; 
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• zabezpečuje spracovanie podkladov pre účtovníctvo, pre personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu 

majetku. 

 

 
Čl. 2 

Spôsob, lehota a miesto plnenia 

 

 

2.1  Poskytovateľ sa zaväzuje na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo zabezpečiť pre Objednávateľa predmetné 

 služby v zmysle článku 1, špecifikované v bode 1.2. 

 

2.2  Objednávateľ sa zaväzuje, že Poskytovateľovi poskytne potrebnú súčinnosť pre riadne poskytnutie služieb. 

 

2.3  Poskytovateľ je povinný pri výkone poskytovania služieb dodržiavať všetky platné právne predpisy. 

 

2.4  Miesto plnenia: Humenné, Zboj, prípadne územie Slovenskej republiky. 

 

2.5 Poskytovateľ vykoná predmet plnenia v rozsahu článku 1 tejto zmluvy v termíne do ukončenia realizácie 

hlavnej aktivity projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Začiatok plnenia 

predmetu zmluvy je dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

 

 

 

Čl. 3 

Cena za poskytnutie služby, náhrada nákladov a platobné podmienky 

 

 

3.1  Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi na základe tejto zmluvy celkovú sumu za celý predmet plnenia vo 

výške:  

 

Celková cena bez DPH =    4 023,00  Eur 

DPH =          804,60  Eur 

Celková cena vrátane DPH =  4 827,60  Eur 

 

 

a to pri splnení podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami zmluvy, v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi predpismi EÚ.  

 

3.2  Poskytovateľ  je  oprávnený  vystaviť  faktúry  priebežne  počas  plnenia  predmetu zmluvy a to aj za čiastočné       

             plnenie.  

 

3.3  Splatnosť faktúry vystavenej Poskytovateľom je 60 dní.  

 

3.4  Odmena za poskytnuté služby zahrňuje všetky náklady, ktoré budú vynaložené v súvislosti s poskytovaním

 služieb. 

 

 

Čl. 4 

Zmluvné pokuty 

 

4.1  Ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s dodaním služieb, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 

 Poskytovateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny činnosti za každý, aj začatý deň 

 omeškania, až do dňa, kedy budú príslušné povinnosti riadne splnené. V tomto prípade je Poskytovateľ 

 povinný túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi zaplatiť, prípadne pokuta môže byť odpočítaná 

 Objednávateľom z fakturovanej čiastky. 
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4.2  Ak nebude faktúra za poskytnutie služieb, ktorú Poskytovateľ vystavil Objednávateľovi za podmienok 

 stanovených touto Zmluvou, uhradená v lehote jej splatnosti, z dôvodu výlučne na strane Objednávateľa, je 

 Poskytovateľ oprávnený od Objednávateľa požadovať, aby mu zaplatil úrok z omeškania vo výške 0,1 % z 

 dlžnej čiastky, za každý ukončený deň omeškania. V tomto prípade je Objednávateľ povinný tento úrok 

z omeškania Poskytovateľovi uhradiť. 

 

 

Čl. 5 

Komunikácia 

 

5.1  Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne 

 plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých 

 skutočnostiach, ktoré sú, alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

 

5.2  Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb, 

 štatutárnych orgánov zmluvných strán, príp. nimi poverených osôb.  

 

 

 

Čl. 6 

Osobitné ustanovenia 

 

6.1  Poskytovateľ je povinný používať identifikáciu názvu projektu a zdroja financovania, t.j. Európsky fond 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

 

6.2  Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu  súvisiaceho s plnením predmetu tejto zmluvy, 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej 

medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu na mieste sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby,  

c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu,  

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ. 

 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1  Zmenou na strane Poskytovateľa aj formálneho charakteru (napr. zmenu kontaktných údajov, štatutárneho 

orgánu, bankového spojenia a pod.), je Poskytovateľ povinný bezodkladne odo dňa jej vzniku písomne 

oznámiť Objednávateľovi. 

 

7.2  Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode formou 

písomných dodatkov, ktoré sa stávajú oddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

 

7.3  Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení povinností dohodnutých touto zmluvou, každá zmluvná strana je 

 oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, pričom Poskytovateľ je povinný vrátiť poskytnuté prostriedky 
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 Objednávateľovi. Odstúpenie od tejto zmluvy voči druhej zmluvnej strane je účinné okamihom doručenia 

 prejavu vôle odstupujúcej zmluvnej strany od zmluvy. 

 

7.4       V ostatnom, výslovne neupravenom touto zmluvou, platia príslušné platné ustanovenia Obchodného 

 zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 

7.5       Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri 

 a Poskytovateľ jeden rovnopis.  

 

7.6       Zmluvné strany o prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento zodpovedá skutočnému 

 prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 

 

7.7       Táto   Zmluva    nadobúda   platnosť   dňom   jej   podpisu  obidvoma  zmluvnými   stranami   a   účinnosť   po   

            splnení   nasledovných  podmienok: 

• zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, 

• kladný výsledok overenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP. 

  Podmienky musia byť splnené kumulatívne. 

V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, 

objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie 

správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli 

predmetné verejné obstarávanie. Túto skutočnosť poskytovateľovi oznámi objednávateľ písomne.  
 

 

 

 

            V  Humennom, dňa: 21.12.2021                 V  Humennom dňa:  21.12.2021 

 

 

 

 

           za Objednávateľa:                                                                           za Poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          .......................................................                                     ....................................................... 

                        Juraj Lancoš      Ing. Michal Kováč 

                           Konateľ              konateľ 

 


