
 

ZMLUVA – IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU 

a 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

platnom znení medzi 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ 

Názov    :  Obec Vinodol 

Sídlo  :  Vinodol, Obecná 473/29, 95106 

Zastúpený :               :  Peter Straňák 

IČO     :  00308625 

DIČ :                                      :  2020408445 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ 

Názov    : Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o. 

Sídlo    : 1.mája 1091/37, Zlaté Moravce 953 01 

Štatutárny orgán                  : Boris Kraus  

IČO    : 51 698 862 

DIČ    : 2120757188 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Článok 1 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy sú konzultačné a poradenské sluţby súvisiace s implementáciou 

projektu s názvom Miestna občianska poriadková sluţba v obci Vinodol - 2, 

v nasledujúcom rozsahu: 

- príprava a kontrola podkladov k zazmluvňovaniu projektu,  

- spracovanie ţiadostí o platbu, 

- spracovanie monitorovacích správ, 

- komunikácia s RO a SORO, 

- príprava podkladov na základe poţiadaviek  zo strany RO resp. SORO 

 

2. Predmetom tejto Zmluvy je aj záväzok Objednávateľa riadne a včas zaplatiť 

Zhotoviteľovi odmenu za podmienok dohodnutých v článku II. tejto Zmluvy. 

3. Predmet je moţné upraviť a doplniť dodatkom k tejto Zmluve v písomnej forme 

so súhlasom obidvoch Zmluvných strán. 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Kraus&MENO=Boris&SID=0&T=f0&R=0


Článok 2 

Dohoda o odmene a spôsobe platby 

1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe za plnenie predmetu zmluvy prináleţí Zhotoviteľovi 

dohodnutá odmena a to: 

Poloţka Počet mesiacov Jed. cena / mesiac  

Implementácia projektu 24 (september 2019 

– august 2021) 

300,00 € 

 

Pokiaľ sa Zhotoviteľ stane počas implementácii projektu platcom DPH jednotková cena za 

mesiac sa nebude navyšovať. Zostane nezmenená, čo znamená ţe bude poníţená o čiastku 

DPH  

2. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr posledný pracovný deň v príslušnom kalendárnom 

mesiaci.  

3. Objednávateľ odmenu uvedenú v predchádzajúcom odseku uhradí na základe faktúry 

vystavenej Zhotoviteľom. 

4. Odmena sa pre účely tejto Zmluvy povaţuje za uhradenú dňom jej pripísania na bankový 

účet Zhotoviteľa, uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. 

5. V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky výdavky, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne a účelne 

vynaloţil pri plnení predmetu zmluvy. 

Článok 3 

Termín plnenia, povinnosti a práva  zhotoviteľa  a objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť Zhotoviteľa so všetkými svojimi potrebami a 

zámermi. Zároveň sa zaväzuje poskytnúť všetky podklady potrebné k plneniu predmetu 

zmluvy, a to v zhotoviteľom stanovenom primeranom čase a spôsobom, ktorý určí 

zhotoviteľ.  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje  vytvoriť všetky podmienky na to, aby zhotoviteľ mohol 

spracovať všetky podklady v zmysle článku I tejto zmluvy riadne a včas. 

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje po celú doby platnosti tejto zmluvy so zhotoviteľom 

spolupracovať a poskytovať všetku potrebnú súčinnosť. 

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením predmetu tejto zmluvy bezodkladne po jej 

podpise. 

Článok 4 

Obchodné tajomstvo 

1. Pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak, povaţujú sa  všetky informácie a materiály, 

ktoré budú na základe zmluvy dodané, pre zmluvné strany za dôverné, a to bez časového 

obmedzenia. Informácie nebudú voľne dostupné a pouţité inak ako na účely uvedené 

v predmete zmluvy alebo pre prípad posúdenia skutočnosti plnenia zmluvy. 



2. Obe zmluvné strany sa zaväzujú udrţiavať v tajnosti všetky, najmä verbálne a písomné 

informácie o druhej zmluvnej strane, prípadne o klientoch druhej zmluvnej strany, o ich 

spôsobe práce, organizačnej štruktúre, o know-how a pod., zistené pri plnení predmetu 

podľa tejto zmluvy a nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám, s výnimkou 

subdodávateľov, avšak vţdy len v rozsahu nevyhnutnom pre dohodnutú realizáciu 

plnenia.  

3. Ţiadna zo zmluvných strán nevyuţije akékoľvek informácie, ktoré zistila, alebo 

s prihliadnutím na okolnosti mohla zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj 

prospech, ani v prospech tretích strán, počas trvania zmluvného vzťahu, ani po jeho 

ukončení, prípadne odstúpení od zmluvy. 

 

4. Ustanovenie článku 4 tejto zmluvy sa vzťahuje výlučne na skutočnosti, ktoré je moţné 

povaţovať za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 Obchodného zákonníka. 

Ustanovenie článku 4 tejto zmluvy sa nevzťahuje na informácie, ktoré je objednávateľ 

povinný zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.   

Ustanovenie článku 4 tejto zmluvy sa nevzťahuje na poskytnutie informácií, ktoré sú 

predmetom obchodného tajomstva podľa tejto zmluvy alebo § 18 zákona  

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, pokiaľ sú poskytnuté osobám vykonávajúcim 

právny, daňový alebo účtovný audit a tieto osoby majú povinnosť mlčanlivosti v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Článok 5 

Zánik zmluvy 

1. Zmluva môţe zaniknúť: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy. 

2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutočňuje formou doporučeného listu. Za dátum doručenia 

odstúpenia sa povaţuje tretí pracovný deň od odoslania doporučeného oznámenia na 

adresu druhej zmluvnej strane, pričom odosielajúca zmluvná strana toto potvrdí 

preukázaním podacieho lístku.  

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Obe zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu platnosti zmluvy spolupracovať pri realizácii 

jej predmetu plnenia. K tomuto účelu určili osoby zodpovedné za realizáciu a 

vybavovanie beţných záleţitostí vyplývajúcich zo vzájomnej súčinnosti. Zmluvné strany 

sú oprávnené jednostranným písomným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane 

určiť inú osobu zodpovednú za riešenie a vybavovanie beţných záleţitostí podľa 

predchádzajúcej vety. 

2. Túto zmluvu je moţné zmeniť alebo dopĺňať iba obojstranným prejavom súhlasu 

zmluvných strán formou písomných dodatkov k zmluve. Doplnky, dodatky a zmeny tejto 

zmluvy (vrátane príloh) sú platné len v písomnom prevedení s podpismi oboch 

zmluvných strán. 

3. Obe zmluvné strany sa vynasnaţia všetky sporné otázky vznikajúce z tejto zmluvy, 

vrátane takých, ktoré sa týkajú jej platnosti, riešiť najskôr obojstrannou dohodou. 

V prípade, ţe napriek tomu jedna zmluvná strana nesplní povinnosti vyplývajúce z tejto 



zmluvy, platia príslušné ustanovenia zodpovedajúcich zákonov a vykonávacích 

predpisov. 

4. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou, alebo upravené len čiastočne, sa 

budú riadiť výlučne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení 

a súvisiacimi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

5. Spory z právnych úkonov z realizácie rieši príslušný súd podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrţí kaţdá zmluvná 

strana. 

7. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to je 24 mesiacov. Zmluva nadobúda platnosť 

dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení. 

8. Zmluvné strany si obsah zmluvy riadne prečítali porozumeli jeho obsahu a na znak 

súhlasu s celým obsahom zmluvy ju potvrdzujú svojimi podpismi. Zástupcovia 

zmluvných strán prehlasujú , ţe ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a sú oprávnení 

takúto zmluvu podpísať. 

 

Vinodol, dňa: 02.09.2019 

   

Zhotoviteľ Objednávateľ 

 

 


