
OBEC BÁTOROVÉ KOSIHY 

HLAVNÁ 873, 946 34 BÁTOROVÉ KOSIHY 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov medzi 

Objednávateľ: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 

DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Tel.: 
E-mail:
Web:
ďalej len „Objednávate/"'

a 

Poskytovateľ: 
Zastúpený : 
Sídlo: 
IČO: 

DIČ: 
IČDPH: 
Registrácia: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
Tel.: 
e-mail:
ďalej len ,,Poskytovate/"'

Obec Bátorove Kosihy 
Hlavná 873, 946 34 Bátorove Kosihy 
Mgr. Roland Labancz, starosta obce 
00306711 
2021046731 
Prima banka a.s. 
SK80 5600 0000 0038 0451 8001 
+421 35/7611722
starosta@batorovekosihy.sk
www .batorovekosihy.sk

Aktívny život, n.o. 
Milan Lenický, riaditeľ 
Viničky 37/5, 949 11 Nitra 
37970984 
2022011464 

Okresný úrad Nitra, reg. Č. VVS/NO-14/2005 
Tatra banka, a.s. 

spoločne ako „Zmluv11é stra11y" 

Preambula 

Táto Zmluva je uzatváraná na základe výsledku súťaže na predmet zákazky „Riadenie projektu -
externé (geoterm) " pre projekt: Bátorové Kosihy - využitie geotermálnej energie s použitím 
tepelného čerpadla - zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Poskytovateľ vyhlasuje, že spÍňa všetky podmienky a požiadavky v tejto Zmluve stanovené, je 
spôsobilý na plnenie predmetu tejto Zmluvy a je oprávnený túto Zmluvu uzatvoriť. 



I. Predmet Zmluvy

1 .1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby spojené 
so zabezpečením externého manažmentu pri implementácii projektu s názvom „Bátorové Kosihy

využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla" ( ďalej len „Projekt") uskutočneného 
v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia v zmysle schválenej Žiadosti o NFP, 
Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKŽP-PO4-SC411-2019-61 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí 
NFP") a podľa Príručky pre prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia 
(ďalej len „Príručka pre prijímateľa") a záväzok Objednávateľa za poskytnutú Službu uhradiť 
dohodnutú odplatu. 

1.2 Poskytovateľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytovať minimálne nasledovné služby: 
• Rjadenie vecnej realizácie projektu pozostávajúcej zo spracovani a  monitorovacích správ
projektu, prípadných žiadostí o zmenu projektu, spracovaní vyjadrení pre poskytovateľa NFP
podľa požiadaviek, odborného poradenstva pri vecnej realizácii projektu, kontrole súladu
realizácie stavebných prác so Zmluvou s dodávateľom a so Zmluvou o NFP, zabezpečenia
archivácie dokumentácie a práce v ITMS systéme
• Riadenie finančnej realizácie projektu pozostávajúcej najmä z vypracovania žiadostí
o platbu, odborného poradenstva pri zabezpečovaní finančnej realizácie projektu pre obec
a pracovníkov obce, vypracovania harmonogramov finančnej realizácie projektu,
vypracovania žiadostí o zmenu zmluvy v prípade zmien bankových účtov a účasti na kontrole
na mieste k žiadostiam o platbu
• Zabezpečenia publicity projektu pozostávajúcej najmä zo spracovania podkladov pre
označenie miesta realizácie projektu, zabezpečenia a vypracovania podkladov pre publicitu
na web stránke obce a kontroly plnenia povinností ohľadom publicity a informovanosti
o projekte.

J .3 Poskytovateľ sa zaväzuje splniť predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

II. Čas plnenia

2.1. Poskytovateľ je povinný realizovať služby uvedené v čl. 1. bod 1.2 tejto Zmluvy v rozsahu a v 
súlade s termínmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP a Príručke pre prijímateľa počas celej 
implementácie Projektu, t.j. od účinnosti Zmluvy do konečného ukončenia implementácie 
Projektu. Termín na odovzdanie jednotlivých monitorovacích správ, žiadostí o platbu a ostatnej 
dokumentácie stanovuje RO, resp. SORO, pričom predpokladaný časový rozsah je 300 hodín 
počas realizácie Projektu. 

2.2. V prípade omeškania sa Poskytovateľa s poskytnutím Služby podľa tejto Zmluvy má 
Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % denne z celkovej ceny za 
poskytnutie Služby podľa čl. IV bod 4.1 tejto Zmluvy za každý omeškaný deň. 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Poskytovateľ je povinný zrealizovať Predmet zmluvy vo všetkých etapách implementácie 
Projektu riadne, včas, a v súlade s relevantnými právnymi predpismi a regulatívmi v zmysle 
Zmluvy o poskytnutí NFP, Príručky pre prijímateľa súvisiacej s implementáciou Projektu a 
požiadavkami RO a SORO. 

3.2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Službu s odbornou starostlivosťou, podľa svojich najlepších 
schopností a vedomostí v súlade so záujmami Objednávateľa ako aj podľa jeho pokynov a 



inštrukcií rozhodných pre poskytovanie Služby; a to prostredníctvom svojich zamestnancov, 
interných a/alebo externých spolupracovníkov a/alebo pomocou tretích osôb, ktoré tým poverí. 

3.3. Poskytovateľ je povinný pravidelne, resp. na základe požiadavky, informovať Objednávateľa 
o stave implementácie Projektu.

3.4. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky potrebné informácie a súčinnosť 
nevyhnutné k riadnemu a včasnému plneniu predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu. Toto 
spolupôsobenie poskytne Objednávateľ Poskytovateľovi v termíne najneskôr do 5 dní od jeho 
písomného vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú zmluvné strany v prípade, ak sa bude jednať 
o spolupôsobenie, ktoré nemôže Objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

3.5. Ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ vykonáva Predmet zmluvy v rozpore s touto Zmluvou 
a/alebo pokynmi Objednávateľa podľa bodu 3.1 a/alebo 3.2 tohto článku, je Objednávateľ 
oprávnený písomne vyzvať Poskytovateľa, aby poskytoval Službu v súlade so Zmluvou a na 
tento účel určiť dodatočnú lehotu pre odstránenie porušenia Zmluvy. Ak Poskytovateľ 
v dodatočnej lehote určenej vo výzve podľa predchádzajúcej vety porušenie Zmluvy neodstráni 
a nebude poskytovať Službu riadne, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. 
Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu spôsobenej škody v celom rozsahu. 

3.6. V prípade, ak dôjde k skončeniu tejto Zmluvy pred riadnym ukončením Zmluvy podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP a Príručky pre prijímateľa z akéhokoľvek dôvodu a akýmkoľvek spôsobom,
Poskytovateľ je povinný bezodkladne odovzdať Objednávateľovi všetky Objednávateľom
odovzdané alebo pre Objednávateľa vytvorené dokumenty, podklady, písomnosti alebo iné
informácie, v akomkoľvek štádiu rozpracovanosti.

3.7. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré získa 
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, tieto informácie nesprístupní tretím. osobám a ani ich 
nepoužije v rozpore s účelom tejto Zmluvy sám alebo neumožní takéto použitie tretím osobám 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Táto povinnosť sa nevzťahuje na 
poskytovateľa NFP a ním určené osoby, ako i prípady, kedy je Objednávateľ povinný poskytnúť 
určité informácie v súlade s osobitnými zákonmi. 

3.8. Poskytovateľ je povinný postupovať pri realizácii predmetu tejto Zmluvy s náležitou 
starostlivosťou tak, aby bola v náležitej miere zabezpečená ochrana hmotného a nehmotného 
majetku Objednávateľa. 

3.9. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností podľa bodu 3.7 alebo 3.8 tohto článku, má 
Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške IO % z celkovej ceny za poskytnutie 
Služby podľa čl. IV bod 4.1 tejto Zmluvy, a to aj opakovane za každé takéto porušenie. 
Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu spôsobenej 
škody, a to aj vo výške presahujúcej uhradenú zmluvnú pokutu ani nárok na odstúpenie od 
Zmluvy. 

3.10. Ustanovenie bodu 3.7 tohto článku platí aj po poskytnutí Služby podľa tejto Zmluvy, a to až do 
doby kedy sa tieto informácie postupom Objednávateľa stanú verejnými. 

4.1. 

IV. Odmena

Odmena za poskytnutie Služby bola určená na základe ponuky Poskytovateľa, ktorú predložil 
Objednávateľovi v procese verejného obstarávania, ktorý predchádzal uzatvoreniu tejto Zmluvy, 
a to nasledovne: 



Cena za 1 hodinu poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy je l 0,00 EUR bez DPH (slovom 
desať EUR a nula centov), maximálny počet hodín 300. 
Celková cena v EUR: 3.000,00 EUR bez DPH (slovom tritisíc EUR nula centov). 
Poskytovateľ nie je platca DPH. 

4.2. Odmena podľa bodu 4.1. tohto článku je splatná mesačne na základe faktúr vystavených 
Poskytovateľom, a to do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Prílohou faktúry 
musí byľ Protokol o vykonaných činnostiach, obsahujúci vyúčtovanie osobohodín, ktoré 
Poskytovateľ oprávnene a preukázateľne vynaložil za obdobie alebo za činnosti, na ktoré sa 
vzťahuje faktúra. Odmena podľa bodu 4.1. tohto článku je hradená za I hodinu poskytovania 
služieb podľa tejto Zmluvy až do vyčerpania maximálneho množstva osobohodín, uvedených 
v čl. 2 bod 2.1. tejto Zmluvy. 

4.3. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa 
tejf� Zmluvy, najmä: 

a) číslo Zmluvy Objednávateľa (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mená Objednávateľa a Poskytovateľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO,

DIČ, IČ DPH,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum vystavenia faktúry,
e) dátum dodania predmetu plnenia,
f) dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),

g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Poskytovateľa na ktoré má byť faktúra uhradená,
názov zákazky: ,,Riadenie projektu - externé (geoterm) " pre projekt: Bátorové

Kosihy - využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

h) kód projektu: 310041ALT4

i) výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, výška
DPH, suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

4.4. V prípade, ak faktúra vystavená Poskytovateľom nebude obsahovať všetky náležitosti 
vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v nej budú uvedené nesprávne 
údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi v lehote do 1 O pracovných dní od 
jej prevzatia na opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti podľa bodu 4.2 
tohto článku a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry. 

4.5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi odmenu, podľa tohto článku, v dohodnutej 
lehote splatnosti. V prípade omeškania sa s úhradou odmeny, má Poskytovateľ nárok na úrok z 
omeškania vo výške 0,05 % denne z neuhradenej výšky odmeny, na ktorú má Poskytovateľ 
nárok podľa jednotlivých bodov tohto článku. 

4.6. V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky výdavky, ktoré Poskytovateľovi vznikli v súvislosti 
s poskytnutím Služby. 

V. Trvanie zmluvy

5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od nadobudnutia účinnosti Zmluvy do konca realizácie 
Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Príručky pre prijímateľa. 

5.2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi poradenstvo aj po skončení realizácie 
Projektu, alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov určených na predmet tejto Zmluvy, a to 
bezodplatne, až do ukončenia obdobia udržateľnosti Projektu. 



VI. Záverečné ustanovenia

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach Zmluvou výslovne neupravených sa právne vzťahy 
medzi nimi budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

6.2 Zmeny a dodatky k tejto Zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba 
formou písomných dodatkov k tejto Zmluve. 

6.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je im dostatočne určitý a zrozumiteľný, je 
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, Zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

6.4 Poskytovateľ berie na vedomie, že značná časť finančných prostriedkov na zaplatenie ceny 
poskytnutej služby bude poskytnutá z verejných zdrojov (Ministerstvo životného prostredia SR
a rozpočet Obce Bátorové Kosihy) a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený 
osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa mandatár zaväzuje dodržiavať všetky 
všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, ako aj inštrukcie 
objednávateľa, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa zaväzuje bezodkladne, 
najneskôr do lehoty určenej objednávateľom alebo kontrolným orgánom, poskytnúť 
objednávateľovi alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadanú súčinnosť. Poskytovateľ je 
povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej 
medzi riadiacim orgánom a objednávateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť, oprávnené osoby sú najmä: 

• Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
• Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
• Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a

ním poverené osoby,
• Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.

6.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
Táto zmluva je v zmysle §Sa zákona č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou 
zmluvou, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle Objednávateľa. Zmluvné strany sa v súlade s 
ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na' odložení jej účinnosti po jej 
zverejnení na internetovej stránke objednávateľa a to dňom doručenia kladného výsledku 
overenia procesu verejného obstarávania resp. pozitívnej správy z kontroly Poskytovateľa NFP. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na 
doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ neschváli predmetné 
verejné obstarávanie. 

6.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Poskytovateľ obdrží dva rovnopisy 
a Objednávateľ dva rovnopisy. 

' 'hK .h'h dň Jt;:f",/.-OJ.1 
v Batomvyc OSL;C ; ·� 

--Mgr. Roland Labancz

'\-

Lenický 
riaditeľ Aktívny život, n.o. 

Aktívny život, n.o. 
sídlo: Viničky 37/5 949 

11 Nitra 
IÔO: 37 870 884 


