
 

ZMLUVA  O POSKYTNUTÍ  SLUŽIEB 
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Obec Mýtne Ludany 

sídlo                            Kalvínske námestie 6/1, 935 56 Mýtne Ludany 

IČO   00307297 

DIČ   2021023642 

Zastúpená   Oľga Kollárdiová, starostka 

(ďalej „objednávateľ“) 

 

Poskytovateľ:          KRM Consulting, s.r.o.  

Sídlo                         Hontianska 14, 821 09 Bratislava 

Bankové spojenie     Tatra banka 

IČO                        44065558 

DIČ / IČ DPH  2022581000 / SK2022581000           

č. účtu                       2627178493/1100 

Zastúpený                 Mgr. Marek Harakaľ, konateľ 

(ďalej „poskytovateľ“) 

 
Článok 2 

Predmet zmluvy 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli že poskytovateľ za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre 

objednávateľa zabezpečí dodávku služieb externého manažmentu projektu „Zmena jestvujúcej 

základnej školy prestavbou na komunitné centrum“, ITMS kód 22120120163 (ďalej „projekt“), a to od 

účinnosti tejto zmluvy počas celej doby trvania projektu. 

2.2. Dodávka služieb externého manažmentu projektu zahŕňa  

 

- celkové riadenie projetu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP č. Z2212012016301 (ďalej „zmluva 

o NFP“), uzavretej medzi obcou Mýtne Ludany  a poskytovateľom NFP Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej „poskytovateľ“) 

- príprava podpornej dokumentácie, spracovanie a predkladanie žiadostí o platbu v súlade so zmluvou o 

NFP, vrátane ich doplnenia na základe požiadaviek poskytovateľa, 

 

- príprava podpornej dokumentácie, spracovanie a predkladanie monitorovacích správ projektu v súlade 

so zmluvou o NFP, vrátane ich doplnenia na základe požiadaviek poskytovateľa, 

 

- príprava podkladov a realizácia opatrení v oblasti informovania publicity v súlade so zmluvou o NFP, 

vrátane ich doplnenia na základe požiadaviek poskytovateľa, 

 

- konzultácie, poradenstvo a podporu zamestnancom obdjenávateľa pri implementácii projektu a ďalšie 

činnosti súvisiace s riadením implementácie projektu 

 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi potrebnú   súčinnosť, najmä mu poskytnúť 

všetky dostupné informácie a písomné podklady.  

 



3.2 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach objednávateľa o ktorých 

sa  dozvie. 

 

3.3 Poskytovateľ je povinný skontrolovať úplnosť predložených dokladov a upozorniť objednávateľa  

na zistené nedostatky alebo ich neúplnosť, nekompletnosť . 

 

3.4 Poskytovateľ je povinný postupovať pri zriaďovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou 

a pozornosťou. 

 

Článok 4 

Odmeňovanie poskytovateľa 

 

4.1 Za poskytnuté  služby  sa objednávateľ zaväzuje na základe dohody zaplatiť poskytovateľovi  

odmenu 4 400,00 EUR bez DPH. K uvedenej sume bude pripočítaná DPH v súlade s platnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 
4.2 Odmena za poskytnuté služby bude objednávateľom uhradená bezhotovostne na základe faktúr 

vystavených objednávateľom v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy: Spôsob fakturácie za dodávku 

služieb.                 

 

 

Článok 5 

Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 

5.1 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať platné zákony SR 

a súvisiace predpisy, všeobecné záväzné predpisy, ustanovenia zmluvy o NFP, relevantné príručky, 

pokyny a usmernenia vydané poskytovateľom a ustanovenia tejto zmluvy a pokyny objednávateľa. 

 

    Článok 6 

Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 

 

6.1 Plnenie predmetu tejto zmluvy uskutoční poskytovateľ podľa podkladov, ktoré objednávateľ 

odovzdá poskytovateľovi a ktorých poskytnutie je závislé od objednávateľa. Za správnosť 

a úplnosť týchto podkladov zodpovedá objednávateľ. 

 

6.2 Plnenie predmetu tejto zmluvy zabezpečí poskytovateľ na základe podkladov, ktorých prípadná 

ďalšia potreba vznikne aj v priebehu plnenia predmetu zmluvy a ktorých poskytnutie je závislé od 

objednávateľa. Budú špecifikované alebo požadované poskytovateľom v rámci spolupôsobenia. 

 

 

 

Článok 7 

Zodpovednosť za vady 

 

7.1 Poskytovateľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa  a poskytovateľovi ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť 

ich nevhodnosť, prípadne  neupozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 

7.2 Prípadnú reklamáciu chýb plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 

bezodkladne po zistení chýb, v písomnej forme do rúk zástupcu poskytovateľa. Poskytovateľ sa 

zaväzuje po uplatnení reklamácie objednávateľa reklamovanú chybu bezodkladne odstrániť.   

  

Článok 8 

Platnosť zmluvy 

 

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s trvaním odo dňa jej podpisu obidvoma zmluvnými 

stranami do 31.12.2014, prípadne do ukončenia projektu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane 



skôr. 

 

8.2 Zmluva zaniká splnení záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.      

 

8.3 Zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek vypovedať, pričom výpovedná lehota je jeden 

mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho pomesiaci, v ktorom bola výpoveď 

v písomnej forme doručená druhej zmluvnej strane.  

 

8.4 Ukončenie zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať 

záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.  

 

Článok 9 

Osobitné ustanovenia 

 

9.1 Poskytovateľ je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou 

a k spokojnosti objednávateľa. 

 

9.2 Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti ktoré zistil pri zariaďovaní 

záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa. 

 

9.3 Poskytovateľ sa nesmie od pokynov objednávateľa odchýliť. Ak poskytovateľ túto povinnosť 

poruší, zodpovedá za spôsobené škody objednávateľa. 

 

9.4 Poskytovateľ zodpovedá za škody na veciach prevzatých od objednávateľa. 

 

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že budú zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, s ktorými 

sa oboznámia pri plnení tejto zmluvy a skutočnostiach týkajúcich sa predmetu zákazky s tým, že 

nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú poskytnuté tretej osobe. 

 

9.6 Od účinnosti výpovede je poskytovateľ povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď 

vzťahuje okrem činnosti, ktorých priebeh nemôže ovplyvniť. Je však povinný objednávateľa 

upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej 

objednávateľovi nedokončením alebo porušením činnosti súvisiacej so zariaďovaním záležitostí. 

 

9.7 Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má poskytovateľ nárok na úhradu Nákladov 

vynaložených podľa § 572 Obchodného zákonníka a na primeranú časť odplaty. 

 

9.8 Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok poskytovateľa uskutočňovať činnosť, na ktorú sa 

zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla objednávateľovi škoda, je poskytovateľ povinný 

ho upozorniť , aké opatrenia treba zabezpečiť na jej odvrátenie. Ak objednávateľ tieto opatrenia 

nemôže zabezpečiť ani v súčinnosti iných osôb a požiada poskytovateľa aby ich vykonal sám, je 

poskytovateľ povinný na to prihliadať za osobitnú úhradu. 

 

9.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že akceptuje autorské práva poskytovateľa k písomným materiálom, 

ktoré od neho obdrži a prehlasuje, že ich použije len pre účely určené touto zmluvou. 

 

9.10 Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto 

zmluvy v rozsahu príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.  

 

 

Článok 10 

Záverečné  ustanovenia 

 

10.1 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia 

a Poskytovateľ jedno vyhotovenie. 

 

10.2 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo 

forme písomných vzájomne odsúhlasených dodatkov. 



 

10.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1. Spôsob fakturácie za dodávku služieb 

 

 

Mýtne Ludany,  

 

 

 

 

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

 

        objednávateľ                                                                  poskytovateľ 

 

 

 



Príloha č. 1. Spôsob fakturácie za dodávku služieb 

 

Poskytnutá služba / predmet fakturácie 
suma bez 

DPH 

suma s 

DPH 
Termín fakturácie 

Nastavenie finančnej realizácie 

projektu a žiadosť o platbu č. 1 – (ŽoP  

predfinancovanie alebo priebežná ŽoP) 

650,00 780,00 
Po predložení ŽoP (predfinancovanie 

alebo priebežná / záverečná) 

Žiadosť o platbu č. 2 (ŽoP  

predfinancovanie alebo priebežná, resp. 

záverečná ŽoP) 

650,00 780,00 
Po predložení ŽoP (predfinancovanie 

alebo priebežná / záverečná) 

Žiadosť o platbu č. 3 (ŽoP 

predfinancovanie alebo priebežná, resp. 

záverečná ŽoP) 

650,00 780,00 

Po predložení ŽoP č. 3 

(predfinancovanie alebo priebežná / 

záverečná) 

Monitorovacia správa č. 1 500,00 600,00 Po predložení MS č. 1 

Monitorovacia správa č. 2 500,00 600,00 Po predložení MS č. 2 

Monitorovacia správa č. 3, resp. 

záverečná monitorovacia správa 
650,00 780,00 Po predložení MS č. 3 

Asistencia pri ukončení projektu (príp. 

predloženie ďalších ŽoP 

a monitorovacích správ) a odmena za 

ostatné služby súvisiace súvisiace 

s realizáciou projektu 

800,00 960,00 Pri ukončení projektu 

 4 400,00 5 280,00  

 

 


