
 1

 

  Zmluva o zabezpečení projektového manažmentu  
uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 

 

Čl. I. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Obec Tarnov 

   Sídlo: Tarnov 6, 08601 Rokytov 

 IČO: 00322661 

 DIČ: 2020624738 

   v zastúpení:  – Ing. Jozef Zubrik, starosta obce 

 

Zhotoviteľ:  Firma:                 Ekologické a inovačné centrum o.z. 

   Sídlo:                 1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov 

   IČO:                 42162246 

   DIČ:                 2120266379   IČDPH : neplatca 

   Banka:                 VÚB, a.s., pobočka Leopoldov 

   Číslo účtu:           SK32 0200 0000 0036 5270 3151     

   konajúci:              Ing. Peter Bibza – riaditeľ združenia  

   

Čl. II. Predmet zmluvy 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa za podmienok stanovených touto zmluvou: 

1. Zabezpečiť pre objednávateľa manažment a monitoring projektu z Enviromentálneho  fondu, ktorý bude 

zameraný na :Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov – Oddiel 

I,II. 

2.   Predmet zmluvy zahŕňa vypracovanie projektovej  žiadosti  ( ďalej projekt ).V prípade úspešnosti  žiadosti,  

pravidelné správy projektu, sprostredkovanie vykonania verejného  obstarávania pre  výber dodávateľa a  

žiadosť o platbu v spolupráci s objednávateľom až po záverečnú správu.  Súčasťou je aj  poradenstvo a   

konzultačná činnosť súvisiaca  s realizáciou projektu.  

 

          ČL. III. Doba trvania 

1. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu zmluvnými stranami a končí   

      odovzdaním záverečnej správy o implementácii projektu. 

 

Čl. IV. Povinnosti zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou podľa pokynov 

objednávateľa a zaväzuje sa chrániť jeho záujmy, ktoré zhotoviteľ pozná alebo musí poznať. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach zistených alebo mu poskytnutých pri plnení tejto 

zmluvy. Tento záväzok nezaniká ani po ukončení tohto zmluvného vzťahu. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu ani po jeho skončení nezneužije 

akékoľvek informácie, ktoré zhotoviteľ získal v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Zneužitím informácií sa 

rozumie ich poskytnutie, resp. umožnenie ich získania tretím osobám s výnimkou osôb, ktorým budú 

informácie poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne informovať povereného zástupcu objednávateľa o všetkých významných 

skutočnostiach a o postupe prác. 

4. Objednávateľ súhlasí s tým, že údaje o ňom ukladá zhotoviteľ do elektronickej databázy a automaticky ich 

spracováva.   

5. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povinností podľa Zmluvy tretiu 

osobu a za tým účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti tretej osoby 

zodpovedá Zhotoviteľ vo vzťahu k Objednávateľovi, ako by konal sám. 

6. Zhotoviteľ je oprávnený v mene objednávateľa podpisovať zmluvy a iné dokumenty  len na základe overenej 

plnej moci vystavenej objednávateľom pre zhotoviteľa. 

 

Čl. V. Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri plnení jeho 

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, najmä mu poskytne všetky potrebné podklady, doklady a údaje, 

ktoré sú potrebné pri plnení predmetu tejto  zmluvy a bude ho úplne a pravdivo informovať o jestvujúcom 

skutkovom stave. 
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2. Objednávateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania tejto zmluvy bude zabezpečovať činnosti v zmysle čl. II. tejto 

zmluvy výlučne prostredníctvom spoločnosti zhotoviteľa a nevstúpi do zmluvného vzťahu s treťou osobou 

v predmete plnenia dohodnutom v tejto zmluve. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať Zhotoviteľa o tom, že došlo k schváleniu žiadosti 

o finančný príspevok pre Projekt ako aj k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí príspevku, a o výške Oprávnených 

nákladov uvedených v Zmluve o poskytnutí príspevku, a to pre účely výpočtu odmeny Zhotoviteľa. 

V prípade, že Objednávateľ Zhotoviteľovi neoznámi všetky tieto skutočnosti ani do 10 dní od podpisu 

Zmluvy o poskytnutí príspevku, alebo ak Objednávateľ poruší svoju povinnosti podľa čl. V. Zmluvy, platí, že 

Oprávnené náklady sú vo výške uvedenej v žiadosti o finančný príspevok pre Projekt. 

4. Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov k  

spracovanou osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby Zhotoviteľa na účely súvisiace s touto 

Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú so Zhotoviteľom na 

poskytovaní služieb spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré Zhotoviteľ získal na 

základe tejto Zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov 

uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi podľa tejto 

Zmluvy. Objednávateľ tiež súhlasí, aby Zhotoviteľ mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, 

skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné 

údaje, na nosič informácií.  

 

Čl. VI. Odmena 

Odmena predstavuje tieto časti : 

1. Poradenstvo a príprava projektovej žiadosti  800,00 €  - táto je splatná do 5 dní od podpisu tejto zmluvy. 

 

Odmeny splatné až po schválení žiadosti : 

2. Externý manažment – 5 % z Oprávnených nákladov ( nenávratný finančný príspevok ) ktorý sa Objednávateľ 

zaväzuje zaplatiť do 14 dní odo dňa schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

3. Verejné obstarávanie bude realizované taktiež až v prípade schválenia projektu : 

V prípade realizácie Verejného obstarávania  postupom zákazky s nízkou hodnotou -  odmenu za každé 

Verejné obstarávanie  postupom zákazky s nízkou hodnotou vo výške 700,00 €, ktorú sa Objednávateľ 

zaväzuje zaplatiť 14 dní od schválenia projektu. 

             Vyššie uvedené odmeny budú fakturované na základe dohodnutých podmienok a objednávateľ sa zaväzuje ich 

             uhradiť v lehote splatnosti. 

4. V prípade omeškania úhrady s úhradou jednotlivých splátok je zhotoviteľ  oprávnený  účtovať si úroky 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

5. Zhotoviteľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Odmeny Zhotoviteľa sú konečné ceny . 

 

 

Čl. VII. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluvné strany sú si vedomé, že samotným vyhotovením a podaním žiadosti o finančný príspevok ešte 

nevzniká Objednávateľovi nárok na finančnú pomoc. Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vznik 

akejkoľvek škody  Objednávateľovi súvisiacej s prípadným neschválením tejto žiadosti. 

3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a ich platnosť je podmienená súhlasom 

oboch zmluvných strán. 

4. Otázky touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi SR. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre uzavretie tejto zmluvy nie je obmedzená. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich vôle, že táto zmluva nebola uzavretá za nápadne 

nevýhodných podmienok, že si zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto 

vlastnoručne podpisujú. 

 

V Tarnove dňa 1.3. 2023 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Objednávateľ 

Ing. Jozef Zubrik,starosta obce 

 

________________________________ 

zhotoviteľ 

Ing. Peter Bibza, riaditeľ združenia 


