Zmluva o poskytnutí služieb č. 03/2014
podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov – Obchodný zákonník
Článok I
Zmluvné strany
Zmluva je uzatvorená medzi:
objednávateľom:
obchodné meno: Stredná odborná škola technická Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
adresa sídla : Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
zapísaný v : registri organizácií
konajúci : Mgr. Beáta Bodišová
IČO : 00891541
DIČ : 2020654009
(ďalej len Objednávateľ)
a
poskytovateľom
obchodné meno: Ing. Ľubomír Čulko
adresa sídla: Vyšná Kamenica 48, 044 45 Bidovce
IČO: 46992677
DIČ: 1085392462
zapísaný: v živnostenskom registri, Obvodný úrad Košice – okolie odbor ŽP, Číslo živnostenského
registra: 830-16411
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: 0446018045/0900
(IBAN: SK1009000000000446018045)
(ďalej len Poskytovateľ)
Článok II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby na pozíciách „finančný
manažér a manažér monitoringu“ pre projekt s názvom „Komplexná modernizácia a prestavba odborného
vzdelávania“, kód ITMS 26110130603, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu, prostredníctvom
Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej tiež „Projekt“)
a záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú odplatu podľa článku III
tejto zmluvy a za podmienok podľa článku IV tejto zmluvy.
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi služby:

- na pozícii „finančný manažér“ v rozsahu 260 osobohodín v nasledovných oblastiach:







kontroluje čerpanie rozpočtu
pripravuje finančnú časť priebežných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy
spolupracuje s interným projektovým tímom pri príprave žiadostí o zálohové platby, žiadostí o
zúčtovanie zálohových platieb
zabezpečuje vkladanie údajov týkajúcich sa žiadostí o platbu do systému itms
kontroluje podpornú dokumentáciu k Žiadostiam o platbu – faktúry, pracovné výkazy, kumulatívne
mesačné výkazy práce, dokumenty verejného obstarávania
vykonáva ďalšie činnosti potrebné pre realizáciu projektu
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(ďalej tiež „Činnosti“)
- na pozícii „manažér monitoringu“ v rozsahu 100 osobohodín v nasledovných oblastiach:







2.

kontroluje súlad realizácie aktivít a ich výstupov so zmluvou
dodržiavanie časového harmonogramu
úplnosť projektovej dokumentácie
spolupracuje s interným projektovým tímom pri príprave žiadostí o zálohové platby, žiadostí o
zúčtovanie zálohových platieb, monitorovacích správ
upozorňuje na zistené problémy pri implementácii a v spolupráci s projektovým manažérom a
koordinátormi aktivít navrhuje riešenia
sleduje všetky usmernenia riadiacich orgánov, komunikuje s nimi
(ďalej tiež „Činnosti“)

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi Činnosti formou osobných, telefonických a emailových konzultácií na základe požiadaviek Objednávateľa. Požiadavky predkladá objednávateľ
prostredníctvom osoby oprávnenej konať v technických otázkach uvedenej v záhlaví tejto Zmluvy
písomne, prostredníctvom emailu alebo faxu. Poskytovateľ sa zaväzuje reagovať na požiadavku do 3
pracovných dní, pričom v reakcii navrhne ďalší vecný a časový postup. Poskytovateľ môže v prípade
potreby poskytnúť konzultáciu aj z vlastnej iniciatívy.
Článok III
Odplata

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle tejto zmluvy prináleží Poskytovateľovi odplata za hodinu
poskytnutých služieb podľa článku II odsek 1 tejto zmluvy vo výške 15,00 EUR (slovom: pätnásť eur)
(ďalej tiež „Odplata“). V odplate sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa na poskytnutie služieb.
2. Poskytovateľ nie je platcom DPH.
3. Za poskytnuté Činnosti súvisiace s plnením predmetu zmluvy sa považujú Poskytovateľom vykázané
Činnosti formou pracovných výkazov Činností v súlade s platnou Príručkou pre prijímateľa NFP pre
Operačný program Vzdelávanie (ďalej tiež „Pracovný Výkaz“).
4. Nárok Poskytovateľa na Odplatu vzniká, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli Činnosti vykonané. Pre vylúčenie pochybností,
Poskytovateľ má v každom prípade, aj v prípade predčasného ukončenia zmluvy nárok minimálne na tú
časť Odplaty, ktorá zodpovedá už poskytnutému plneniu resp. vykonanej Činnosti Poskytovateľa.
Článok IV
Platobné podmienky
1. Poskytovateľ vystaví na základe tejto zmluvy faktúru Objednávateľovi s pripojeným Pracovným Výkazom
do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý boli vykonané Činnosti.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť riadne vystavenú faktúru do 30 dní od doručenia faktúry
Objednávateľovi. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru v súlade s platnými právnymi predpismi.
Uhradením sa pre účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy na účet Poskytovateľa uvedený
v čl. I tejto zmluvy.
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Článok V
Trvanie zmluvy
1. Poskytovateľ poskytne služby podľa článku II do 31. 08. 2015 (v tejto zmluve tiež „Trvanie Projektu“).
Článok VI
Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že Činnosti bude vykonávať riadne s vynaložením náležitej odbornej
starostlivosti.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pri výkone predmetných Činností Poskytovateľom poskytne Poskytovateľovi
včas a riadne všetku potrebnú súčinnosť, ktorá zahŕňa najmä, nie však výlučne:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

také konanie alebo strpenie Objednávateľa, ktoré je obvykle nevyhnutné na riadne a včasné
vykonanie Činnosti;
poskytnutie nevyhnutných podkladov, informácií, dokumentov a pokynov, a to najneskôr do 5
dní od písomného alebo emailového vyzvania zo strany poskytovateľa;
poskytnutie pracovníkov pre konzultačné účely s príslušnými vedomosťami a kompetenciami;
umožnenie prístupu k všetkým, a to aj interným dokumentom Objednávateľa vzťahujúcim sa na
Projekt a Činnosti;
bezodkladné informovanie Poskytovateľa o akejkoľvek komunikácií Objednávateľa
s príslušnými orgánmi verejnej moci v súvislosti s Projektom, najmä s Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky;
bezodkladné informovanie Poskytovateľa o akýchkoľvek dodatkoch Zmluvy o poskytnutí NFP,
či iných skutočnostiach meniacich či upravujúcich obsah Zmluvy o poskytnutí NFP, či s ňou
súvisiacich práv a povinnosti;
bezodkladné informovanie Poskytovateľa o všetkých skutočnostiach majúcich vplyv na
realizáciu Projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, najneskôr však do 3 pracovných dní
odo dňa kedy sa tieto skutočnosti dozvedel.

Súčinnosť poskytuje Objednávateľ Poskytovateľovi na vlastné náklady v požadovanej forme. Za súčinnosť
sa považuje aj udelenie všetkých potrebných plnomocenstiev Poskytovateľovi Objednávateľom a ich
následné neodvolanie po dobu trvania zmluvy (ďalej tiež „Súčinnosť“).
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že najneskôr 14 dní od podpisu tejto zmluvy poskytne Poskytovateľovi
fotokópiu celej platnej Zmluvy o poskytnutí NFP pre Projekt vrátane všetkých príloh ako aj fotokópiu
kompletnej Žiadosti o poskytnutie NFP, pričom na požiadanie Poskytovateľa poskytne na nahliadnutie
originály týchto dokumentov. V prípade existencie platných dodatkov k Zmluve NFP sa Objednávateľ
zaväzuje, že bezodkladne poskytne Poskytovateľovi fotokópiu platných dodatkov k Zmluve o poskytnutí
NFP pre Projekt zároveň s originálom na nahliadnutie.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokumentoch, o
ktorých sa dozvedel pri realizovaní predmetu tejto zmluvy a považovať ich za dôverné a predmet
obchodného tajomstva. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať o takýchto informáciách a dokumentoch
mlčanlivosť a sprístupniť takéto informácie a dokumenty výlučne osobám, ktoré potrebujú takéto
informácie alebo dokumenty poznať, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa a tieto
informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Uvedená povinnosť trvá aj po
zaniknutí tohto zmluvného vzťahu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Všetky výstupy z realizovaného poradenstva podľa článku II tejto zmluvy sa stávajú majetkom
Objednávateľa. Výnimkou sú akékoľvek formuláre či tabuľky, ktoré využíva Poskytovateľ pri plnení
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predmetu zmluvy (ďalej tiež „Predmet Ochrany“). Predmet Ochrany alebo jeho niektoré časti sa považujú
za dielo podľa autorského zákona. Objednávateľ je oprávnený používať Predmet Ochrany iba na účel
realizácie Projektu. Objednávateľ nie je oprávnený Predmet Ochrany previesť na tretiu osobu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Objednávateľ nie je oprávnený najmä vykonať
zmeny Predmetu Ochrany, vrátane ďalšieho spracovania, úpravy alebo dokončenia Predmetu Ochrany, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností predmetom tejto zmluvy, a teda do Činností, nie je zahrnuté
odborné posúdenie oprávnenosti výdavkov v rámci žiadostí o platbu. Poskytovateľ z uvedeného dôvodu
neposkytuje záruku za schválenie výdavkov a nenesie žiadnu zodpovednosť za neschválenie výdavkov
v rámci žiadostí o platbu a/alebo za prípadné neoprávnené výdavky.
7. Poskytovateľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho s dodávanými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12
Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
096/2014/1.1/OPV a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.
Článok VII
Sankcie a zmluvné pokuty
1. Poskytovateľ môže za každý deň omeškania splatnosti faktúr Objednávateľom fakturovať k zmluvnej
odplate úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy a Objednávateľ sa zaväzuje takýto úrok zaplatiť.
2. Zmluvné strany deklarujú, že vzhľadom na hodnotu zmluvy predvídajú výšku možnej škody spôsobenej
poskytovateľom vo výške odplaty podľa článku II a článku III tejto zmluvy a preto sa dohodli na
obmedzení celkovej výšky maximálne možnej náhrady škody zo strany poskytovateľa počas celej doby
trvania zmluvy v celkovej výške 500,- Eur.
Článok VIII
Urovnávanie sporov
1. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy riešiť prednostne vzájomným
rokovaním a dohodou, inak ich budú prejednávať slovenské všeobecné súdy v zmysle ustanovení
Občianskeho súdneho poriadku.
2. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak riadia sa právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy
Obchodným zákonníkom.
Článok IX
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že
tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi
predpismi.
4. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán,
pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného dodatku k zmluve.
5. V prípade, ak akýkoľvek termín, ujedanie, podmienka či ustanovenie bude akýmkoľvek príslušným
orgánom vyhlásené za neplatné, nulitné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú
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naďalej platné a účinné. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto neplatné, nulitné alebo nevymáhateľné
ustanovenie iným platným, účinným a vymáhateľným zmluvným záväzkom v zmysle zmluvy, ktorý bude
neplatnému, nulitnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu obsahovo čo najbližší.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno ukončiť:
a)
b)

jednostrannou písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 2
mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená
výpoveď;
jednostranným okamžitým odstúpením od zmluvy zo strany Poskytovateľa, a to v prípade, že
Objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytnúť Súčinnosť alebo poruší akúkoľvek svoju inú
povinnosť uvedenú v článku VI. tejto zmluvy;

7. Ak nie je v zmluve uvedené iné, akékoľvek oznámenie alebo iná formálna komunikácia v súvislosti s touto
zmluvou si vyžaduje písomnú formu a musí byť doručená poštou, osobne alebo prostredníctvom kuriéra
na adresu sídla resp. adresu pre doručovanie (ak sa líši od adresy sídla) druhej zmluvnej strany uvedenú v
záhlaví zmluvy alebo písomne oznámenú touto zmluvnou stranou. Oznámenia zaslané faxom, treba
následne druhej zmluvnej strane doručiť aj v origináli bez zbytočného odkladu. Akékoľvek oznámenie
alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely zmluvy považovať za doručené zmluvnej strane: (i.) v
deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérom službou; alebo (ii.) o 10:00 hod.
siedmy pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky, ak bola zásielka poslaná poštou (a to aj v prípade
ak bola zásielka uložená na pošte a zmluvná strana sa o jej uložení nedozvedela alebo sa zásielka vrátila ako
neprevzatá alebo nedoručiteľná) alebo v deň doručenia zásielky, podľa toho čo nastane skôr; alebo (iii.) v
deň faxového prenosu, ak bola zásielka odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek pracovný deň, v ostatných
prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bola zásielka zaslaná faxom, a to všetko za
predpokladu, že originál faxovej správy bol doručený do piatich pracovných dní odo dňa jej doručenia
faxom (iv.) alebo v deň, kedy zmluvná strana odmietne zásielku prevziať. Pre prípad komunikácie
prostredníctvom e –mailovej pošty sa za moment jej doručenia považuje odoslanie e-mailovej správy,
v prípade že do 2 dní neobdrží odosielateľ správu o jej doručení.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno ukončiť i vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
9. Táto zmluva bola vyhotovená v slovenskom jazyku.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy nemožno odstúpiť z dôvodov, ktoré sú dispozitívne
upravené v Obchodnom zákonníku.
11. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno
vyhotovenie Poskytovateľ.
Vo Vyšnej Kamenici, dňa: 3.6.2014

V Poprade, dňa

------------------------------Ing. Ľubomír Čulko
Poskytovateľ

-------------------------------------Mgr. Beáta Bodišová
Objednávateľ
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