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Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2019 

za spracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

 

v zmysle  Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.  

v znení neskorších noviel a doplnkov 

 

 

Čl. 1 

 

1. Poskytovateľ:  Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina 

 Sídlo:   Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01  Myjava 

IČO, DIČ:   42025150, 2022474399 

Zastúpenie:   Bc. Jaroslav Ferianec, predseda združenia  

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:    1075749002/1111 

 

     (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

     a 

 

2.   objednávateľ služieb:  Obec Brestovec 

Sídlo:   Brestovec 273, 907 01 Myjava 

IČO, DIČ:   00309435, 2021081425 

zastúpení:   Ing. Dušan Duga, starosta obce Brestovec 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

číslo účtu:   SK82 0200 0000 0000 0522 3182 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

sa dohodli na tejto zmluve: 

 

Čl. 2 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa Obec Brestovec spracovať Žiadosť o 

nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP) špecifikovanú v čl. 3 tejto zmluvy pre 

projekt „Rekonštrukcia turistickej rozhľadne Poľana a vybudovanie drobnej 

odpočinkovej infraštruktúry“ spolu s opisom projektu, rozpočtom a ostatnými povinnými 

a nepovinnými prílohami. Objednávateľ je povinný poskytnúť potrebné informácie na 

spracovanie projektu, zabezpečiť povinné prílohy a zaplatiť Poskytovateľovi za 

poskytnuté služby odmenu v súlade s touto Zmluvou.. 

2. Poskytovateľ služieb je zodpovedný za riadne spracovanie Žiadosti o NFP pre 

objednávateľa Obec Brestovec.  

3. Poskytovateľ je povinný služby podľa tejto zmluvy vykonávať prostredníctvom svojho 

konateľa alebo zástupcu pre odborné záležitosti, príp. iného povereného zamestnanca. 
 

 

Čl. 3 

 

1. Záväzok vypracovať Žiadosť a poskytnúť súvisiace služby zahŕňa: 

- vyzvanie Objednávateľa na zabezpečenie potrebných informácií a povinných príloh, 
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- informovať Objednávateľa o prípadných zmenách v podmienkach výzvy oznámených 

po podpise tejto Zmluvy, 

- vypracovanie Žiadosti v povinných formulároch, 

- vypracovanie Rozpočtu podľa poskytnutých podkladov od Objednávateľa, 

- spracovanie príloh k Žiadosti, 

- spracovanie všetkých relevantných príloh projektu, kopírovanie, viazanie, odovzdanie 

Žiadosti, 

- spracovanie, sumarizovanie a kontrola formálnej správnosti všetkých povinných 

a nepovinných príloh.  

 

 

Čl. 4 

 

1. Objednávateľ služieb sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi  za poskytnuté služby 400,- 

EUR bezhotovostným prevodom na jeho účet v peňažnom ústave do 14 dní po vystavení 

faktúry za spracovanie ŽoNFP. Poskytovateľ služieb berie na vedomie, že objednávateľ 

služieb nie je platca DPH. 

2. Poskytovateľ služieb vystaví ďalšiu faktúru v prípade schválenia ŽoNFP a to vo výške 

200,- EUR. Objednávateľ služieb sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi túto sumu 

bezhotovostným prevodom na jeho účet v peňažnom ústave do 14 dní po vystavení 

faktúry. 

 

 

Čl. 5 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 1. 10. 2019 do 4.11.2019. 

2. Poskytovateľ a objednávateľ služieb sú oprávnení vypovedať zmluvu z akýchkoľvek 

dôvodov, ako aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a jej plynutie 

upravuje § 344 až § 351 OZ. Vzájomné záväzky sú si povinné strany vysporiadať do 7 

dní od ukončenia tejto zmluvy.  

3. Objednávateľ služieb môže zmluvu vypovedať na základe žiadosti poskytovateľa do 

siedmich dní odo dňa predloženia tejto žiadosti, a to v jednomesačnej výpovednej lehote, 

ktorej plynutie je upravené § 344 až § 351 OZ. Vzájomné záväzky sú si povinné strany 

vysporiadať do 7 dní odo dňa skončenia tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ služieb ukončí zmluvu v prípade, že sa on a poskytovateľ služieb dohodnú 

na skončení poskytovania služieb, a to dňom uvedeným v písomnom oznámení, ktoré 

bude podpísané objednávateľom aj poskytovateľom služieb.  

5. Platnosť a účinnosť zmluvy končí uplynutím doby trvania zmluvy. 

 

 

Čl. 6 

 

1. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods.1 Obchodného zákonníka dohodli na tom, že 

záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. 

2. Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po 

vzájomnej dohode zmluvných strán. 

3. Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s povahou originálu, pričom objednávateľ 

dostane dva rovnopisy a poskytovateľ  služieb dostane jeden rovnopis. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
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súhlasu ju bez akéhokoľvek nátlaku a teda slobodne podpísali.  

5.  Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

 

 

 

 

 

V Myjave, dňa 1. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

               

     Bc. Jaroslav Ferianec, KR-MAS        Ing. Dušan Duga, starosta obce Brestovec, v.r.  

              poskytovateľ služieb           objednávateľ služieb 


