
 
Zmluva o poskytnutí služby č. 08/2013 

(uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v platnom znení) 

 
Zmluvné strany: 
 
Objednávate ľ: 
Mesto Nemšová 
IČO:    00311812 
DIČ/ IČ DPH:   2021079797 
So sídlom:   J. Palu 2/3, 914 41  Nemšová 
Bankové spojenie:   VÚB, č.ú. 25124202/0200 
Zastúpený:   Ing. František Bagin, primátor mesta 
 
Poskytovate ľ: 
Support & Consulting s.r.o. 
Zapísaný v:   OR OS Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 14641/R 
IČO:    36335576 
IČ DPH:    SK 2021841404 
So sídlom:   Soblahovská 7262, 911 01  Trenčín 
Bankové spojenie:  VOLKSBANK, pob. Trenčín, č.ú.: 425066107/3100 
Zastúpený:   Ing. Juliána Velčková, konateľka 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy sú činnosti súvisiace s implementáciou projektu z Programu rozvoja vidieka SR 

2007-2013 v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia miestnej akčnej skupiny 
mikroregiónu Vršatec s názvom: „Zateplenie fasády  a výmena výplní otvorov obvodového pláš ťa 
mestskej športovej haly v Nemšovej“  (ďalej len projekt“):                                                                                

a) Poradenská a konzultačná činnosť pri implementácii projektu 
b) Poradenská a konzultačná činnosť pri predkladaní žiadostí o platbu a monitorovacích správ, 
c) Zastupovanie mandanta pri konaní s Riadiacim orgánom Programu LEADER 

2. Za týmto účelom objednávateľ udeľuje poskytovateľovi plnú moc na všetky právne úkony, ktoré bude 
poskytovateľ vykonávať na základe tejto zmluvy.  

 
Článok II.  

Lehota plnenia 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť predmet plnenia čl. I Predmet Zmluvy vo bode 1. od podpisu 
Zmluvy až do podania Záverečnej monitorovacej správy a Záverečnej žiadosti o platbu 

 
Článok III. 

Odmena poskytovate ľovi 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za splnenie predmetu podľa článku č. I tejto zmluvy 
cenu vo výške 2 500,- EUR bez DPH, t.j. pri sadzbe DPH 20 % 3 000,- EUR s DPH. 

2. K cene podľa bodu 1. poskytovateľ účtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 

 
Článok IV. 

Platobné podmienky 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dojednanú cenu za skutočne poskytnuté 
služby na základe faktúry, ktorá bude predložená v čase podávania záverečnej žiadosti 
o platbu a monitorovacej správy. 

2. Odmena je splatná na základe poskytovateľom riadne vystavenej a odoslanej faktúry splatnej 
do 14 dní odo dňa jej doručenia. 

3.  Faktúra – daňový doklad sa považuje za uhradenú dňom pripísania odmeny v plnej výške na 
účet poskytovateľa. 

 
 
 



 
 
 
 

Článok V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje k poskytnutiu všetkých relevantných informácií a dokladov na 

plnenie tejto zmluvy, a to najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa požiadavky 
poskytovateľa. 

2. Objednávateľ je povinný vytvoriť poskytovateľovi všetky podmienky tak, aby predmet zmluvy 
mohol plniť včas a riadne, a za týmto účelom bude úzko spolupracovať s poskytovateľom. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje do 3 dní od ukončenia fyzickej realizácie projektu túto skutočnosť 
oznámiť poskytovateľovi. 

4. Poskytovateľ sa zväzuje vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou 
v súlade so záujmami objednávateľa, a zároveň vo veci predmetu  tejto zmluvy chrániť záujmy 
objednávateľa. 

5. Poskytovateľ sa nemôže odchýliť od pokynov objednávateľa. 
6. Poskytovateľ je povinný pri výkone svojej činnosti včas upozorniť objednávateľa na zrejmú 

nevhodnosť jeho pokynov, ktoré mohli mať za následok  zmareniu účelu tejto zmluvy alebo 
vznik škody. V prípade, že objednávateľ aj napriek upozorneniu zo strany poskytovateľa trvá 
na realizácii jeho pokynov, nezodpovedá poskytovateľ za takto vzniknutú škodu. 

 
 

Článok VI. 
Záruka za poskytnutie služieb  

 
1. V prípade poskytnutia služieb špecifikovaných v tejto zmluve v nedostatočnom rozsahu alebo 

kvalite má objednávateľ nárok na primerané zníženie ceny za tú čiastkovú službu, ktorej sa 
vada týka. 

2. Reklamáciu poskytnutých služieb uplatní objednávateľ písomne s presnou špecifikáciou 
reklamovaných skutočností a s návrhom zníženej ceny do 7 dní od zistenia vád 
v poskytnutých službách. O dohodnutej zníženej cene sa spíše zápisnica. 

3. Spory týkajúce sa kvality poskytovaných služieb budú zmluvné strany riešiť so zreteľom na 
záujem zabezpečiť celý rozsah a účel zmluvy zmierlivo. V prípade, že aj napriek tejto snahe 
nebude možné sporné otázky riešiť konsenzuálne, rozhodne o nich miestne a vecne príslušný 
súd v Slovenskej republike na základe podania jednej zo zmluvných strán. 

 
 

Článok VII. 
Sankcie 

 
1. Ak sa poskytovateľ dostane do omeškania s plnením predmetu zmluvy v zmluvne stanovenej 

lehote plnenia, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo 
zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry je objednávateľ povinný 
zaplatiť dodávateľovi penále z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania až do jej úplného zaplatenia. Okrem toho má dodávateľ v takomto prípade nárok 
vypovedať zmluvu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvu možno meniť alebo ju rušiť iba písomne, a to formou dodatkov na základe dohody 

obidvoch zmluvných strán podpísaných oprávnenými stranami oboch strán. 
2. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 

službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy na základe ktorej boli 
objednávateľovi poskytnuté finančné prostriedky (Zmluva o poskytnutí NFP), a to 
oprávnenými osobami určenými v súlade so zmluvou na základe ktorej boli objednávateľovi 
poskytnuté finančné prostriedky. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana disponuje jedným. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch strán a účinnosť nasledujúci deň po dni 

zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu 
ju podpisujú. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti tejto zmluvy prechádzajú aj na ich 
právnych nástupcov. 

7. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa postupuje v zmysle Obchodného zákonníka. 
 
 
 
        V Nemšovej , dňa  08.01.2013                                         V Trenčíne, dňa  08.01.2013 
 
 
        Za objednávateľa:                                                             Za poskytovateľa: 
 
 
 
 
        .........................................................                                    ...................................................... 
           Ing. František Bagin                                                                  Ing. Juliana Velčková 
 
 
 
 


