Zmluva o poskytnutí služieb č.1/2021
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Obec Župčany
Obecný úrad, Župčany 95, 080 01 Prešov
PhDr. František Novotný, starosta obce
00328073
2020548255

ďalej len „objednávateľ“

Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Ing. Karol Petz
Sabinovská 29, 080 01 Prešov
Ing. Karol Petz
45324565,
1021011167
IBAN:SK26 8360 5207 0042 0214 2814

ďalej len „poskytovateľ“
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
Predmet zmluvy
1) Predmetom tejto Zmluvy o poskytovaní služieb je zabezpečenie služby Stavebný dozor zo
strany poskytovateľa objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi cenu
za poskytnuté služby za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2) Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť služby v zmysle povinností prijímateľa pomoci z ERDF pre
projekt realizovaný objednávateľom v rámci OPKZP-PO4-SC411-2019-61 s názvom „Zmena
spôsobu vykurovania OcÚ Župčany“ (ďalej len „projekt“).

Čl. II
Termín a miesto plnenia
1) Poskytovateľ sa zaväzuje, že uskutoční a odovzdá objednávateľovi predmet zmluvy po
ukončení stavebných prác predmetu zákazky.
2) Miesto dodania predmetu zmluvy je Obec Župčany.

Čl. III
Cena za služby a platobné podmienky
1) Cena za poskytnutie služieb je stanovená na základe cenovej ponuky vo výške 3 000,- EUR
(slovom: Tritisíc eur). Poskytovateľ nie je platcom DPH.
2) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru, príp. faktúry za čiastkové plnenie vystavené
poskytovateľom.
Podkladom
pre
úhradu
bude
vystavená
faktúra.
3) Splatnosť každej faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia dokladu (faktúry) objednávateľovi.

Čl. IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1) Poskytovateľ je povinný poskytovať služby riadne podľa článku I. tejto zmluvy.
2) Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa
oboznámil pri plnení predmetu tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne
tretej osobe.
3) Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať odborne a využívajúc všetky svoje odborné znalosti
a schopnosti.
4) Objednávateľ je povinný vytvoriť podmienky pre spoluprácu s poskytovateľom v mieste sídla
objednávateľa, poskytovať dodávateľovi všetky potrebné informácie, dokumenty a podklady
a poskytovať súčinnosť potrebnú k splneniu dohodnutého predmetu zmluvy a to bez
zbytočného odkladu. Taktiež sa zaväzuje neodkladne oznámiť poskytovateľovi všetky
informácie a podstatné zmeny, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu aktivít projektu a jeho
riadenia.
5) Objednávateľ sa zaväzuje zachovať dôvernosť všetkých postupov, prác a metód, ktoré
poskytovateľ
použije
na
uskutočnenie
plnenia
predmetu
tejto
zmluvy.

Čl. V
Ďalšie dojednania
1) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov v rámci rozpočtu projektu nie je poskytovateľ oprávnený požadovať od
objednávateľa
zaplatenie
zmluvnej
pokuty
za
omeškanie.
2) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry z iných dôvodov než je uvedené
v Čl. V bod 1) je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z dlžnej sumy
za každý deň omeškania.
3) V prípade neposkytnutia služby v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. II, zaplatí
poskytovateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 0,5 % za nerealizovanej
časti
predmetu
zmluvy
za
každý
omeškaný
deň.

4) V zmysle Všeobecných zmluvných podmienok (VZP) ako prílohy č. 1 k Zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (NFP) je poskytovateľ povinný strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými službami pre projekt kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Táto kontrola môže byť vykonaná len
oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytovateľ má povinnosť poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
Čl. VI
Zánik zmluvy
1) Zmluva

zaniká

splnením

2) Zmluva

môže

taktiež

záväzkov
zaniknúť

zmluvných

strán

podľa

písomnou

dohodou

tejto

zmluvných

zmluvy.
strán.

3) Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť, ak jedna zo zmluvných strán opakovane
porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
4) V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo od zmluvy odstúpiť v zmysle porušenia
vyššie uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán,
druhá zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá
povinnosť porušila a dať jej päťdňovú lehotu na odstránenie tohto stavu.
5) Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia vyššie uvedených zmluvných alebo iných zákonných
povinnosti v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana oprávnená odstúpiť od zmluvy
s tým, že toto odstúpenie je účinné, keď bude druhej zmluvnej strane doručené.
6) Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu doručenia správy z kontroly
od poskytovateľa, obsahom ktorej je nepripustenie výdavkov z predmetného verejného
obstarávania do financovania.
7) Ukončenie zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať
záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.

Čl. VII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) V ostatných touto zmluvou neupravených vzťahoch sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2) Akékoľvek zmeny, alebo doplnenia tejto zmluvy podliehajú písomnému súhlasu zmluvných
strán a môžu sa uskutočniť len formou písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý bude
podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
3) Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre poskytovateľa a dva
rovnopisy pre objednávateľa.
4) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
kumulatívnym splnením podmienok:
-

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov,

-

začatím stavebných prác na stavbe pre projekt: „Zmena spôsobu vykurovania OcÚ
Župčany“,

-

došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej
kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom.

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola podpísaná v
tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V Župčanoch, dňa: 22.3.2021

V Prešove, dňa: 22.3.2021

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

..................................................
PhDr. František Novotný
starosta obce

................................................
Ing. Karol Petz
stavebný dozor

