
 

 

 

 

 

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

  
 

medzi 

 

O b j e d n á v a t e ľ o m :   
Obec Šašová 
Obecný úrad Šašová 50, 086 12 Šašová 

 
 
a 
 
P o s k y t o v a t e ľ o m:   
                       Penta V Trading, s.r.o.  

   Kellerová 1, 085 01  Bardejov  
 
 

 
 

 
 
 

- Externý manažment mikroprojektu - 
 „Podpora náboženskej a kultúrno-poznávacej cezhran ičnej turistiky  

z najstaršieho pútnickeho miesta Prešovskej archiep archie “  
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj 
štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 
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Článok 1 
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ: 
 
Obec Šašová 
zastúpená:   Jozef Vargov čík 
sídlo: 086 12 Šašová 50 
 IČO: 00322644 
DIČ: 2020778990 
Bank. spojenie: VÚB, a.s., Bratislava 
Číslo ú čtu: 3097658055/0200 
Tel. : 054/73 91195 
Email: sasova.bj@centrum.sk 
ďalej len „objednávateľ“  
 
 
1.2 Poskytovateľ: 
 
Penta V Trading, s.r.o. 
zastúpený konateľom: Ing. Jozef Varali  
sídlo: Kellerova 1 

  085 01 Bardejov 
IČO: 36 470 953 
IČ DPH: SK2020027988 
Bank. spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
Číslo ú čtu: 6619912000/1111 
Tel.: 0905 459776,  
Zapísaná v obchodnom registri OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 12608/P 
ďalej len „poskytovateľ“ 

 
Článok 2 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli že poskytovateľ za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre 
objednávateľa zabezpečí: 
 Externý manažment mikroprojektu s názvom „Podpora n áboženskej a kultúrno-poznávacej 
cezhrani čnej turistiky z najstaršieho pútnickeho miesta Preš ovskej archieparchie”. Predmet zmluvy 
bol verejne obstarávaný a objednávateľ uzatvára túto zmluvu s úspešným poskytovateľom na základe 
výsledku verejného obstarávania.  
 
 2.2 Služba uvedená v článku 2.1 pozostáva z nasledujúcich činností poskytovateľa: 
•  spolupráca pri koordinácii projektu a  komunikácia pri implementácii projektu so všetkými dotknutými 
stranami, 
•  spracovanie monitorovacích správ projektu v trojmesačných intervaloch počas doby trvania projektu 
vždy v termíne do 5 kalendárnych dní po ukončení každého intervalu (teda do 5.4., do 5. 7., do 5.10. a do 
5.1. v rámci daného roka) 
•  príprava žiadostí o platbu ako príloh monitorovacích správ  
•  príprava záverečnej monitorovacej správy projektu v termíne do 30 dní od ukončenia vecnej realizácie 
v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP 
•  príprava žiadosti o zmenu (časovú/technickú) projektu, ak takáto skutočnosť počas realizácie nastane 
•  dodržiavanie interných postupov stanovených RO 
•  pravidelná účasť na kontrolných dňoch stavby vedených a organizovaných stavebným dozorom. 
 
2.3 Činnosti uvedené v článku 2.2 bude poskytovateľ vykonávať v zmysle pokynov a usmernení RO, v 
termínoch  a podľa podmienok a ustanovení v budúcnosti uzatvorenej zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku objednávateľa.     
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2.4 Ak v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy vznikne potreba zmeny, resp. rozšírenia o práce naviac 
oproti dohodnutému rozsahu podľa bodu 2.2, stane sa rozšírenie súčasťou predmetu zmluvy, resp. 
rozšírenie o práce naviac bude riešené v dodatku k tejto zmluve. 

 
 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
3.1 Objednávateľ je povinný poskytovať poskytovateľovi pri riešení konkrétnej veci 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 zariaďovaní záležitostí s odbornou starostlivosťou 
a pozornosťou. 

 
3.5 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a 

službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby 
sú: a) Ministerstvo životného prostredia SR 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. 

 
 

Článok 4 
Odmeňovanie poskytovate ľa 

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

 
Cena v EUR bez DPH...............................            1 269,60 € 
DPH 20%             ...............................                  253,92 €  
Cena v EUR s DPH:  ................................             1 523,52 € 

 
Cena je uvedená ako konečná zmluvná cena vrátane všetkých nákladov a výdavkov súvisiacich 
s predmetom zákazky. 

 
4.2 Odmena podľa čl. 4.1 je vecne viazaná  na úplné zabezpečenie predmetu zmluvy podľa článku 2.  
 
Poskytovateľ vystaví objednávateľovi jednu konečnú faktúru a súvisiacu dokumentáciu, ako prílohu 
záverečnej monitorovacej správy projektu.  
 
4.3 Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia. 
 

4.4 Faktúra bude vystavená len na základe skutočne poskytnutých služieb, pričom   prílohou faktúry bude 
pracovný výkaz (súpis vykonaných prác). 

 
 

Článok 5 
Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 
5.1 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia platných zákonov 

a súvisiacich predpisov, všeobecné záväzné predpisy a ustanovenia tejto zmluvy a budú sa riadiť 
predloženými podkladmi a a pokynmi objednávateľa. 
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Článok 6 

Spolupôsobenie a podklady objednávate ľa 
 

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. 

 
6.3 V priebehu plnenia tejto zmluvy sa bude objednávateľ zúčastňovať konzultácii s poskytovateľom podľa 

vlastného uváženia a požiadavky, príp. na základe výzvy zhotoviteľa.     
 
 

Článok 7 
Zodpovednos ť 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 na  ne upozornil 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. 

 
7.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že objednávateľ uhradí poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

20% z ceny podľa čl. 6 zmluvy,  ak objednávateľ ani v dodatočnej lehote, primeranej záväzku, 
nesplnil svoju povinnosť poskytnúť spolupôsobenie v dohodnutom rozsahu a poskytovateľ na základe 
toho od zmluvy odstúpil. Tým nie je dotknuté právo poskytovateľa na náhradu škody, vzniknutej 
porušením povinností objednávateľa. 

 
7.4 V prípade, že si poskytovateľ nesplní povinnosť na bezodkladné a bezplatné odstránenie 

opodstatnene reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia v dohodnutom termíne, má 
objednávateľ právo uplatňovať si voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- eur za každý 
deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, vzniknutej porušením 
povinnosti poskytovateľa. 

 
 

Článok 8 
Platnos ť zmluvy 

 
8.1 Poskytovateľ môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená objednávateľovi, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas. 
 

8.2 Objednávateľ môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Ak výpoveď 
neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť dňom, keď sa o nej poskytovateľ dozvedel. 

 
8.3 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami na dobu určitú do ukončenia 

realizácie mikroprojektu – „Podpora náboženskej a kultúrno-poznávacej cezhraničnej turistiky z 
najstaršieho pútnickeho miesta Prešovskej archieparchie”.  
 

8.4 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
 
 

Článok 9 
Osobitné ustanovenia 

 
9.1 Poskytovateľ je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou 

a k spokojnosti objednávateľa. 
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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 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. 

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

od neho obdrží a vyhlasuje, že ich použije len pre účely určené touto zmluvou. 
 

9.9 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. 
 
 
 V Šašovej,                                                                    V Bardejove, 
 
 
 dňa: 12.4.2013  dňa: 12.4.2013 
 
 
 
 
              ........................................          ........................................... 
 
                    objednávateľ                                                             poskytovateľ 
                   Jozef Vargovčík                                                                    Ing. Jozef Varali 
                     starosta obce                                                     konateľ spoločnosti 
 

 


