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Zmluva o poskytovaní služieb 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

(ďalej len „zmluva“) 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:    Obec Neporadza 

Sídlo:     Neporadza 108, 913 26 Motešice 

IČO:     00311821 

Zastúpenie:    Mgr. Ján Haninec, starosta obce 

   

   (ďalej len „objednávateľ“) 

a 
Poskytovateľ:     PROGRANT, s. r. o. 
Sídlo:       Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava 
IČO:     51951380 
DIČ:     2120842482 
Zastúpenie:      Ing. Martin Gregor, konateľ spoločnosti 
IBAN:     SK9783300000002201502102 
Bankové spojenie:     Fio banka, a.s.   
  
   
   (ďalej len „poskytovateľ“) 
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Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1   Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa riadne a včas poskytovať pre Objednávateľa    
služby spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektu schválenej 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP OPII-2021/7/18-DOP „WIFI pre Teba II“, podľa 
špecifikácie v bode č. 2.2 tejto zmluvy a záväzok Objednávateľa zaplatiť mu za riadne a včas poskytnuté 
služby. 

2.2   Externým projektovým manažmentom sa rozumie: 
a) Projektový manažment vo všetkých fázach projektového cyklu – plánovanie, implementácia, 

monitoring, vyhodnotenie a následné aktivity počas doby realizácie hlavnej aktivity projektu. 
b) Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z predmetnej výzvy. 
c) Spracovanie a koordinácia projektu v systéme ITMS 2014+. 
d) Vypracovanie hlásenia o začatí realizácie aktivity projektu v systéme ITMS 2014+. 
e) Vypracovanie hlásenia o ukončení realizácie aktivity projektu v systéme ITMS 2014+. 
f) Zabezpečenie dokumentácie projektu v súlade s požiadavkami pre informovanie 

a komunikáciu. 
g) Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pri procese realizácie/implementácie 

projektu. Poradenstvo je primárne poskytované elektronicky (mailom) príp. telefonicky. 
h) Zabezpečenie systému monitorovania fyzického pokroku implementácie projektu v súlade so 

zmluvou o poskytnutí NFP (merateľné ukazovatele). 
i) Vypracovanie žiadosti o platbu v systéme ITMS 2014+ (predfinancovanie / refundácia / 

zúčtovanie predfinancovania) 
j) Formálna kontrola príloh a dokumentácie. 
k) Spracovanie výročných monitorovacích správ v systéme ITMS 2014+. 
l) Spracovanie záverečnej monitorovacej správy v systéme ITMS 2014+. 
m) Spolupráca s internými zamestnancami prijímateľa NFP zabezpečujúcimi odborné aspekty 

manažovania jednotlivých aktivít. 
n) Konzultácie týkajúce sa súladu realizácie projektu so Zmluvou o poskytnutí NFP a pravidlami 

Operačného programu (najmä oprávnenosti výdavkov). 
o) Komunikácia s riadiacim orgánom konkrétneho EU fondu, sledovanie meniacich sa 

podmienok konkrétnej výzvy. 
Článok III. 

Termíny poskytovania služby, miesto a spôsob poskytovania služby 
3.1     Poskytovateľ je povinný vykonávať úkony súvisiace s predmetom tejto zmluvy počas celkovej doby 

realizácie hlavných aktivít projektu a počas obdobia udržateľnosti projektu. 
3.2 Termín pre odovzdanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je do 17.03.2022. 
3.2 Termínom pre poskytovanie služieb externého manažmentu je 12 mesiacov od začiatku realizácie 

hlavných aktivít projektu. 
 

Článok IV. 
Cena  a platobné podmienky 

4.1 Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z.  o    
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 
Celková cena za poskytnuté služby je 290,-- EUR (slovom: dvestodeväťdesiat eur, ďalej len „cena 
služby“). Cena je bez DPH nakoľko Poskytovateľ nie je platcom DPH. 

4.2  Poskytovateľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti 
požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi  predpismi nasledovne: 

 a) faktúru vo výške 100 % z ceny uvedenej v bode 4.1. tejto zmluvy vystaví Poskytovateľ do 30 dní 
odovzdaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok objednávateľovi. 

4.3      Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
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Článok V. 
Poskytovanie súčinnosti 

5.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť na vykonanie predmetu tejto 
zmluvy počas celého obdobia poskytovania služby resp. realizácie projektu a rovnako počas obdobia 
jeho udržateľnosti. 

5.2 Súčinnosťou sa rozumie poskytnúť relevantné a pravdivé informácie potrebné k vykonaniu predmetu 
služby a komunikačnú súčinnosť s cieľom včasného a správneho predloženia potrebnej 
dokumentácie a potrebných úkonov v zmysle platnej riadiacej dokumentácie, metodických príručiek, 
príručky pre žiadateľa / prijímateľa a podmienok výzvy. 

5.3 Súčinnosťou sa taktiež rozumie dodanie prístupu do systému ITMS 2014+ počas celej doby platnosti 
tejto zmluvy a 5 rokov po oficiálnom ukončení projektu t.j. počas obdobia jeho udržateľnosti. 

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania predmetu tejto zmluvy poskytne poskytovateľovi 
nevyhnutne potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä vo včasnom odovzdaní vstupných 
podkladov, v odovzdaní potrebnej dokumentácie, ktorá je potrebná na splnenie predmetu plnenia 
tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne poskytovateľovi bezodkladne, najneskoršie však do troch 
dní od jeho vyžiadania resp. dodania potrebných dokladov Objednávateľovi. 

5.5 Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Poskytovateľ v omeškaní so 
splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v stanovenom termíne a termín dodania sa týmto 
predlžuje o čas omeškania objednávateľa. 

5.6 Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym spracovaním a odovzdaním predmetu tejto zmluvy 
objednávateľovi. Odovzdaním predmetu tejto zmluvy sa rozumie odovzdanie prostredníctvom 
systému ITMS2014+ v takej forme a podobe aby bolo možné následné elektronické predloženie na 
riadiaci / sprostredkovateľský orgán v zmysle podmienok výzvy. 

5.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že vypracovaný predmet tejto zmluvy, alebo jeho časti tejto zmluvy od 
poskytovateľa prevezme. 

5.8 Poskytovateľ má nárok na odmenu v zmysle článku IV. bodu 4.1 aj v prípade, že žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok nebola schválená riadiacim resp. sprostredkovateľským orgánom bez zavinenia 
poskytovateľom a to vo všetkých prípadoch okrem vyčerpania finančnej alokácie predmetnej výzvy. 

 
 

Článok VI. 
Zmluvné pokuty a sankcie 

6.1 V prípade, že predmet služby nebol odovzdaný riadne alebo včas objednávateľ má právo od 
Poskytovateľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny príslušnej časti za každý 
kalendárny deň omeškania za predpokladu, že omeškanie nebolo spôsobené neposkytnutím alebo 
oneskoreným poskytnutím dohodnutej súčinnosti objednávateľom prípadne treťou stranou (subjekt 
dodávateľa, riadiaci / sprostredkovateľský orgán v zmysle podmienok výzvy). 

6.2 Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy 
Poskytovateľom. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a nadobúda účinky dňom jeho 
doručenia Poskytovateľovi. Odstúpenie od zmluvy pred dodaním predmetu zmluvy má za následok 
nemožnosť odovzdať predmet zmluvy v zmysle znenia tejto zmluvy. 

6.3 Zdržania na strane riadiaceho resp. sprostredkovateľského orgánu v zmysle podmienok výzvy 
a zdržania na strane tretej strany (subjekt dodávateľa predmetu realizovaného projektu) nespadajú 
do porušenia zmluvy v prípade časového oneskorenia poskytovaných služieb. 

6.4 V prípade nesplnenia povinností v zmysle článku V. má poskytovateľ nárok zmluvnú pokutu vo výške 
3 000 EUR (slovom: tritisíc eur). Predmetná suma zahŕňa vzniknuté náklady poskytovateľa spojené 
s prípravou a realizáciou predmetu zmluvy, ktorý bol spôsobený nesplnením povinnosti v zmysle 
článku V. príp. ukončením poskytovania služby zo strany Objednávateľa pred dokončením všetkých 
aktivít a realizáciou projektu. 

Článok VII. 
Ostatné dojednania 

7.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, na vlastnú 
zodpovednosť, v súlade s platnými právnymi predpismi, normami a nariadeniami vzťahujúcimi sa na 
službu, ustanoveniami tejto zmluvy ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa vzťahujúcimi sa ku 
službe. 
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7.2 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane spôsobom, ktorý 
je v súlade s touto zmluvou, všetky skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať podstatný vplyv na 
rozhodovanie druhej zmluvnej strany o podstatných okolnostiach tejto zmluvy, najmä o jej ďalšom 
trvaní. Ide najmä o skutočnosti týkajúce sa trvania podnikateľského oprávnenia, adresy na 
doručovanie písomností, okruhu osôb oprávnených konať v mene zmluvnej strany, začatia 
konkurzného alebo reštrukturalizačného konania na majetok zmluvnej strany. V prípade nesplnenia 
tejto povinnosti zodpovedá zmluvná strana v plnom rozsahu za prípadné škody vzniknuté v dôsledku 
svojho postupu druhej zmluvnej strane. 

7.3 Poskytovateľ ďalej vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nie je začaté konkurzné alebo 
reštrukturalizačné konanie na jeho majetok, nie sú proti nemu vedené žiadne exekučné konania alebo 
konania o výkon rozhodnutia na majetkové plnenie. Poskytovateľ tiež vyhlasuje, že ku dňu podpisu 
tejto zmluvy nie je insolventný a nie je v úpadku (§ 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 
reštrukturalizácii v platnom znení). 

7.4 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za termín dodania, správnosť, aktuálnosť a pravosť dodaných 
podkladov treťou stranou, ktoré vzniknú v rámci poskytovaných služieb v zmysle tejto zmluvy. 

 
Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 
8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade so zákonom č. 
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

8.2 Zmluva môže byť zmenená len písomným dodatkom, ktorý bude uzatvorený na základe dohody 
oboch zmluvných strán. 

8.3 Zmluvné strany sa zaväzujú vyjadriť sa k návrhu dodatku v lehote do 5 pracovných dní odo dňa jeho 
doručenia. 

8.4 Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu údajov uvedených 
v článku I. tejto zmluvy, a to písomne na adresu sídla a e-mailom na adresy uvedené v článku I. tejto 
zmluvy. 

8.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne dohodou 
prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo 
zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu v SR. 

8.6 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a poskytovateľ 
jedno vyhotovenie zmluvy. 

8.7 Poskytovateľ berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

8.8 Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. 
8.9 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nevýhodných podmienok, 

bez akéhokoľvek nátlaku, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú 
známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy, že si 
zmluvu riadne prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 

 V .........................., dňa ..................... V ............................., dňa .................. 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
            Za Poskytovateľa    Za Objednávateľa 
 

 
 


