ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB č. 03/2021
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec Krásny Brod
zastúpená starostom obce: Vladimírom BAJAJOM
sídlo: Krásny Brod 69
068 01 Medzilaborce
IČO: 00323187
DIČ: 2021232708
ďalej len „objednávateľ“
Poskytovateľ:
Názov: K&P AGENCY s.r.o.
(právna forma: spoločnosť s ručením obmezeným)
Dedačov 28
067 12 Dedačov
Zastúpená Ing. Adrianom KALIŇAKOM
IČO: 44 484 372
DIČ: 2022717114
IČ k DPH: SK2022717114, Spoločnosť je platiteľom DPH
Peňažný ústav: Prima Banka Slovensko a.s.
Č. účtu: 8933060001/5600, IBAN SK53 5600 0000 0089 3306 0001
Zapísaný v obchodnom registri OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 20862/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 : Riadenie projektu s názvom „Krásny Brod - rozšírenie vodovodu.“ ,
financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci OPĽZ
výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.
2.2 Poskytovateľ bude v súvislosti s implementovaným projektom vykonávať všetky riadiace činnosti
uvedené v popise rámcových činností v rámci Prílohy č. 6 výzvy OPLZ-PO6-SC611-2020-1
a opisu predmetu zákazky realizovaného prieskumu trhu v rozsahu maximálne 450 hod/projekt.
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 .
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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
sumu:
3 510,00 € bez DPH (7,80 hod./hod. bez DPH)
702,00 €
4 212,00 € vrátane DPH (9,360 EUR/hod. s DPH)

4.2 Faktúry budú obsahovať nasledovné náležitosti: označenie „faktúra“ a jej číslo, registračné
číslo zmluvy a deň jej podpisu, predmet zmluvy a deň jeho splnenia, deň odoslania faktúry a
lehotu splatnosti, označenie banky a číslo účtu, celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre
účely dane z pridanej hodnoty a k faktúre bude priložený dokument . Prehľad činnosti
externého manažmentu a Výkaz práce vo forme a rozsahu
predpísaným
Sprostredkovateľským orgánom. Faktúra vrátane príloh bude vyhotovená v počte 3 x
originál.
4.3 Faktúry sú splatné do30 dní odo dňa doručenia dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho
plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Splatnosť faktúr sa riadi
ustanovením § 340b Zákona č. č. 513/1991 Zb.
4.4 Výška čiastkových faktúr za externý manažment bude zodpovedať alikvotnému pomeru
k vystaveným faktúram za stavebné práce.
Článok 5
Spôsob plnenie 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.
Článok 6
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
6.1 Plnenie predmetu tejto zmluvy uskutoční poskytovateľ podľa podkladov, ktoré objednávateľ
odovzdá poskytovateľovi a ktorých poskytnutie je závisle 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 so poskytovateľom
podľa vlastného uváženia a požiadavky, príp. na základe výzvy zhotoviteľa.
Článok 7
Zodpovednosť za vady
7.1 Poskytovateľ nezodpovedá za vady ktoré boli spôsobené použitím podkladov písomne a mailom
prevzatých od objednávateľa a poskytovateľovi ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
7.2 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť
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bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu poskytovateľa. Poskytovateľ sa
zaväzuje po uplatnení reklamácie objednávateľa reklamovanú vadu bezodkladne odstrániť.
Článok 8
Platnosť zmluvy
8.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
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 sa uzaviera na dobu neurčitú a je platná počas celej dĺžky realizácie projektu.
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 obdrží 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.
9.11 Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami
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kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2021004027 a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými
osobami sú najmä:
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský
orgán) 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 písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
10.1 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach , z ktorých Objednávateľ obdrží dva
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 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta.
V Krásnom Brode dňa 29.10.2021

........................................
Objednávateľ

...........................................
Poskytovateľ
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