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ZZMMLLUUVVAA  OO  PPOOSSKKYYTTNNUUTTÍÍ  SSLLUUŽŽIIEEBB    

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

ČLÁNOK I 

ZMLUVNÉ STRANY 

Poskytovateľ: 

obchodné meno:  Agentúra  Európa,  s.r.o.  

sídlo:    Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina  

v zastúpení:   Ing. Juraj Bielik, konateľ 

IČO:    45368309  

DIČ:    2022971401 

IČ DPH:   neplatca DPH 

bankové spojenie:  Tatra Banka, a.s.  

číslo účtu IBAN:  SK0211 0000 0000 29208 31682 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sro, vložka číslo 

52406/L.  

ďalej len ako „Poskytovateľ“ 

 

Objednávateľ:   

názov organizácie: Obec Nová Bystrica 

sídlo: 023 05 Nová Bystrica 657 

v zastúpení: Ing. Jozef Balačin, starosta obce  

IČO: 00314145   

DIČ: 2020553150  

IČ DPH: -  

ďalej len ako „Objednávateľ“ a spolu s Poskytovateľom ďalej len ako „Zmluvné strany“ 

 

ČLÁNOK II 

PREDMET ZMLUVY 

Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb po schválení projektu: príprava podkladov 

a dokumentov k uzatvoreniu zmluvy o finančný príspevok a to vrátane úpravy (prepracovania) 

projektovej žiadosti po schválení projektu s názvom „Efektívna spolupráca pohraničných 

partnerských obcí - pokračovanie“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko 

– Slovensko v rámci prvej prioritnej osi  programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia“ a to v zmysle listu STS zo dňa 26.3.2019 a platnej Príručky pre 

prijímateľa a taktiež príprava podkladov a dokumentov k uzatvoreniu prípadných dodatkov k zmluve 

o finančný príspevok. 

 

Objednávateľ sa zaväzuje dodať podklady k poskytnutiu služieb a Poskytovateľ sa zaväzuje služby 

vykonať podľa podmienok určených operačným programom resp. riadiacim orgánom programu. 

 

a) Príprava podkladov a dokumentov k uzatvoreniu zmluvy o finančný príspevok zahŕňa: 
- úpravu (prepracovanie) projektovej žiadosti spolu s požadovanými prílohami; 
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- prípravu podkladov a dokumentov k uzatvoreniu zmluvy o finančný príspevok s 

Ministerstvom infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky so sídlom vo Varšave a následne aj s 

Ministerstvom pôdohospodárstva SR so sídlom v Bratislave; 

- komunikáciu s poľským partnerom (Gmina Rajcza), so Spoločným technickým sekretariátom 

programu so sídlom v Krakove, s Riadiacim orgánom (Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja 

Poľskej republiky so sídlom vo Varšave), s Kontrolórom I. stupňa (Ministerstvo 

pôdohospodárstva SR so sídlom v Bratislave) počas prípravy zmluvy o finančný príspevok; 

- poradenstvo pri zabezpečení úvodnej publicity projektu. 

b ) Príprava podkladov a dokumentov k uzatvoreniu prípadných dodatkov k zmluve 

o finančný príspevok zahŕňa: 
- spracovanie potrebných žiadostí o zmenu projektu, vrátane prípravy podkladov a dokumentov 

k uzatvoreniu prípadných dodatkov k zmluve o finančný príspevok s Ministerstvom 

infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky so sídlom vo Varšave a taktiež s Ministerstvom 

pôdohospodárstva SR so sídlom v Bratislave; 

- komunikáciu s poľským partnerom (Gmina Rajcza), so Spoločným technickým sekretariátom 

programu so sídlom v Krakove, s Riadiacim orgánom (Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja 

Poľskej republiky so sídlom vo Varšave), s Kontrolórom I. stupňa (Ministerstvo 

pôdohospodárstva SR so sídlom v Bratislave) počas prípravy žiadostí o zmenu, respektíve 

dodatkov k zmluve o finančný príspevok. 

ČLÁNOK III 

CENA ZA PREDMET ZMLUVY 

1. Zmluvné strany dohodli ceny služieb nasledovne: 

a) Príprava podkladov a dokumentov k uzatvoreniu zmluvy o finančný príspevok: 3000,- 

Eur bez DPH, 

b) Príprava podkladov a dokumentov k uzatvoreniu prípadných dodatkov k zmluve 

o finančný príspevok: 1000,- Eur bez DPH, 

 

2. Poskytovateľ je platcom DPH. K cenám, ktoré sú uvedené v bode 1. tohto článku, bude 

pripočítaná sadzba DPH platná v čase vystavenia faktúry. V prípade, že sa poskytovateľ 

v ďalšom období stane neplatcom DPH, budú uvedené sumy fakturované bez DPH. 

ČLÁNOK IV 

TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY  

1. Obdobie zabezpečenia služieb je nasledovné:  

a) Príprava podkladov a dokumentov k uzatvoreniu zmluvy o finančný príspevok - do 4 

mesiacov od dátumu listu STS zo dňa 26.3.2019. Aktualizovaná žiadosť o finančný 

príspevok spolu s prílohami  v termíne do 18.4.2019. 

b) Príprava podkladov a dokumentov k uzatvoreniu prípadných dodatkov k zmluve o finančný 

príspevok – počas celej doby realizácie projektu na základe požiadavky Objednávateľa. 

2. Dohodnutá odmena podľa článku III, ods. 1, tejto zmluvy je splatná na základe vystavenej faktúry 

do 14 dní odo dňa jej vystavenia, pričom faktúra musí byť vystavená najneskôr do skončenia doby 

realizácie projektu. 

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, 
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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. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti z tejto 

zmluvy a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov.  

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jedno vyhotovenie 

a Poskytovateľ dostane jedno vyhotovenie. 

4. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísania zmluvnými stranami 

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom po jej zverejnení na web stránke objednávateľa, prípadne po 

zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

6. Zmluvné strany súhlasia s tým, že Obec Nová Bystrica zverejní informáciu o uzatvorení  Zmluvy 

na webovom sídle obce (www.novabystrica.sk) alebo v centrálnom registri zmlúv vedeným 

Úradom vlády SR a to v rozsahu a v štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR č. 498/2011 

Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v centrálnom registri zmlúv 

a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. 

7. 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 3.4.2019     Žilina, dňa 3.4.2019 

 

 

 

 

 ........................................ ........................................ 

 za Objednávateľa za Poskytovateľa 

 Ing. Jozef Balačin  Ing. Juraj Bielik 

    

 

 

 

 

http://www.novabystrica.sk/

