
1ť Interreg b:J
PL-SK Pol'sko-Slovensko

Európsky fond regionálneho rozvoja

Zmluva o poskytnutí služieb
(uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

ČlánokI
Zmluvné strany

Poskytovateľ:

obchodné meno:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:

Agentúra Európa, s.r.o.
Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina
Ing. Juraj Bielik, konateľ
45368309
2022971401

TATRA BANKA, a.s.
SK02 1100 0000 0029 2083 1682

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sro, vložka číslo
52406/L.
(ďalej len "poskytovatel"') ->, -v-.

Objednávateľ:
názov organizácie:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:

Obec Nová Bystrica
023 05 Nová Bystrica 657
Jozef Balačin, starosta obce
00314145
2020553150 IČ DPH:-

ďalej len "objednávatel'"

Článok II
Predmet zmluvy
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Predmetom zákazky je Externý projektový manažment - zahŕňa zabezpečenie služieb
spojených s riadením projektu počas celej doby implementácie projektu ako sú monitorovacie
správy, žiadosti o platby, dodatky ku zmluvám, kontakt s partnerom projektu (Gmina Rajcza),
Spoločný technickým sekretariátom programu so sídlom Krakove, Riadiacim orgánom
(Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky so sídlom vo Varšave), Kontrolórom
I. stupňa (Ministerstvo pôdohospodárstva SR so sídlom v Bratislave), dohľad nad publicitou,
účasť na kontrolách a pod.



Služby budú poskytnuté, k projektu s názvom "Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného
dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza", ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy
na predkladanie projektových v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko-Slovensko, Prioritná os Č. l: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia.

Kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0049/16

Oprávnené výdavky budú spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo
výške 85%, zo štátneho rozpočtu vo výške 10%.

Objednávateľ sa zaväzuje dodať podklady k poskytnutiu služieb a poskytovateľ sa zaväzuje
služby vykonať podľa podmienok určených operačným programom.

Článok III
Cena za predmet zmluvy

1. Zmluvné strany dohodli ceny služieb podľa zákona číslo 18/1996 Z.z. o cenách
nasledovne:
Implementácia projektu: vo výške 12900,- EUR

2. Poskytovateľ nie je platcom DPH.

Článok IV
Termín poskytnutia služby a platobné podmienky

1. Obdobie zabezpečenia služieb je v zmysle schváleného harmonogramu projektu.
2. Dohodnutá odmena je splatná na základe jednotlivých vystavených faktúr vždy so

splatnosťou 14 dní. tt.'· . " ,..
Článok V

Zánik zmluvy

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi:
a) skončením doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená a úhradou ceny za predmet

zmluvy,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1. Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby riešiť
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov
právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník, autorský zákon
a pod.).

2. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s
dodávkami služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, ktorými sú: poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
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Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR,
príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán
auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia
Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými
príslušnými právnymi predpismi SR a ES a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane vyhotovenia
jedno a poskytovateľ dostane jedno vyhotovenie.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami
5. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovej stránke

objednávateľa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu

porozumeli, sú si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Nová Bystrica, dňa 6.11.2017 Nová Bystrica, dňa 6.11.2017
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za poskytovateľa

Zákl?dná finančná kontrola podľa zákona č. 357/2015 Z z o
finan,:,e/ kontrole a audite a doptneni niektorých zákonov . ,
Flnancna ~pe~cia je v súlade: A'"
a)SosCh~~n%w.očtom·' 17J.JO _~:~~~a~;n%.~~i~~~~·:.~~1.ill!::t~;~:Z~(1!··········
c) so zak9nollJ o verejnom obstarávani: •.. jjll" ~ .
Dannn: .v.:I!:.?PH..... •• It./. ~ . .te"o.:: 'J".fŕiil:iÄJ'···· ..
~á~~š?:~lJlr~.n~~!.~t..3~~~i.k~.~i:::::A!?:::::::::
ej s !ntert)YJTIi'P zhodnutia i:" ,,~~........ =: .
Dálurn(qJf.(!J!'.. .... •• ...f.4.6.:::v.qK.!.::··.·.:~~-:<:........ I

l) S Hlym'JI<',dm,enkam, neuvedených v pismelJli"h aj i1l. e)' "/I.Jijl.
Dátum: .G.JUŕ!(~ " Alf. 110téŕ .#It/ltltU .
V Nove/' Bystrici dna GJ! i» li· ·..· ·.

..................... starosta obce, podpi,
:~;;d;~:b·~:~~;·~·Fi:)"~···:~······ '"
~utJi?ne.l1ie,a"s.aFoalebo}ejta.;fu2.~~· nejpoJaam.- _

Meno, PnCZViSJlOa podpi5 zodpc:wedndho z.amest:\aI'IC.ä
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