
l l 

P!jcJ.fl70 · . -
r ; i ~ ,~, ~ 't;~. ~. ·\.l~. ť ~.. t 	 EDT09125 ___ 

,I.;C v':': I:~ Ir- '. ,!.,:":·.i.!. ~ ".,i ú "o I';.;. 	 __ _ _ ... ........... .. .:.. ... ,..·, ....... , .. 
.. ,,_ . . .. _,...:........ .... ............ ......... ~c,·;:.., ......... .,.-=~___ 


ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ' 

uzatvorená podl'a § 269, ods. 2 Obchodného zákoruúka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Článok I 
ZMLUVNÉ STRANY 

Poskytovateľ: 

Obthodné meno: Euro Dotácie, a. s. 


sídlo: Dolné Rudiny 2, 01001 Žilina 


v zastúpení: Ing. Peter Sládek, predseda predstavenstva 


ICO: 36438766 


DIe.. 2022122520 IC DPH: SK2022122520 

bankové spojenie: 0424075540/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s. 
!BAN: SfC660900000000042407SS40 

SWIFT: SLSPSKBX 

~. 
\ 	 Obchod'!Ý register. Okresný súd Žilina, odd. Sa, vložka 10634/L 

~ ďalej len "poskytovateľ" . . 
~ Objednávateľ: 

názov organizácie: Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 
Jídlo: Hlinkova. 3,040 01 fCošice 

l, 
~ 

v zastúpení: Doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc., štatutárny zástupca 
ICO: OO 586 951 
DIC: 2021370461 IéDPH: . SKneplatca DPH 
bankové spojenie: 7000007415/8180 názov banky: Státna pokladnica 
Právna forma: rozpočtová organizááa 

Článok II 

PREDMET ZMLUVY 

!l 1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť potrebné služhy súvisiace so spracovaním expertíz·o·aposudkov . 
\:';'.j~' 

týkajúcich sa monitoringu a hodnotenia projektu a publicitu vrátane informovanosti projektU vz~ýsle . 
vypracovanej ponuky zo dňa 03;06.2009 Bližšia špeáfikááa rozsahu predmetu tejtózmluvy 

a podnúenok poskytnutia služby je upravená v článku v..~ejtozmluvy. 

2. 	 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre uskutočnenie potrebného monitonngu 

a hodnotenia projektu, publicitu a informovanosť projektu, dodať podkladové materialy,; . účtovrié 

doklady a ostatné doklady potrebné pre zabezpečenie impleinentácie a šírenie. povedÓmia, 

informovanosti o projekte súvisiace so spracova:níin potrebných dokumentov, materiálov podľa 

požiadavky poskytovateľa a v zmysle požiadaviek riadiaceho orgánu. 
-,'0 
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Článok III 

CENA 

projekt 1 1 1 305,04201 1 305,041 

_L 
Monitoring a hodnotenie 

3.6. 	 I projektu • nepriame výdavky. . 8368,21 1 
externé 

3.6.3.2. i ExpeIÚzy a posudky týk~júce sa I osobohodina 1600 I 13,94701 8368,21 1l 	 . i morutonngu a hodnotema 

Konverzný kurz: 30,1260 SKK/EUR 

2. 	 Poskytovateľ služby je platcom DPH. 
3. 	 Navrhovaná zmluvná cena je stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z. 

247,961 

1 589,961 


1 589,961 


o cenách v platnom 

znení, vyhlášky č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. Zostavená cena je špecifikovaná 

ako maximálna a pevne daná. 

Článok IV 

TERMÍN A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. 	 Termíny sú nasledovné: 

a) 	 termín zabezpečenia. poskytovaných služieb je odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnuú 

nenávratného fmančného príspevku medzi riadiacim orgánom, resp. sprostredkovateľským 

orgánom pod riadiacim orgánom (RO/SORO) a objednávateľom do dňa ukončenia projektu 

v zmysle schváleného hannonogramu projektu, avšak max. 24 mesiacov, 

b) 	 temún poskytnutia služieb sa môže menit' len na základe schválenej zmeny dÍžky trvania 

projektu zo strany RO/SORO. 

2. 	 Termín dodania požadovaných podkladov, účtovných dokladov a iných materiálov potrebných pre 

zabezpečenie monitoringu a hodnotenia projektu a publicity a informovanosti projektu zo strany 

objednávatd'a podľa článh."U II, ods. 2 tejto zmluvy je priebežne počas platnosti tejto zmluvy podľa 

pokynov poskytovateľa tak, aby nebol ohrozený predmet plnenia tejto zmluvy. Poskytovatd' si 

vyhradzuje právo vyžiadať od objednávateľa aj ďalšie podkladové materiály a v lehote, ktorá .bude 

objednávateľovi písomne, resp. elektronicky doručená a schválená zo strany objednávateľa. 

Objednávateľ je v takomto prípade povinný rešpektovať stanovený termín a doručiť potrebné 

dokumenty poskytovatel'ovi v stanovenom čase. 

3. 	 Dohodnutá ceha podľa článku III, ods. 1 tejto zmluvy je fakturovaná na základe reálne vykonaných 

činnosú. Podkladom pre fakturáciu budú dodacie listy, odovzdávacie protokoly, výkazy prác a pod. 

Lehota splatnosti vystavených faktúr je 14 dni. 
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4 	 V prípade omeškania so zaplatením ceny podľa článku III, ods. 1 sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť 

poskyrovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa 

nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry až do zaplatenia. 

Článok V 

KVALITA POSKYTOVANIA SLUŽBY 


l 	 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť služby súvisiace schváleného projektu 

so zameraním na spracovanie expertíz a posudkov týkajúcich sa monitoringu a hodnoterua projektu 

a zabezpečenia publicity a infonnovanosti projektu v zmysle cenovej kalkulácie uvedenej v článku III, 
ods. 1 a v súlade s požiadavkami RO/SORO. Projekty sú realizované v rámci Operačného 

pwgramu Výskum a vývoj, Prioritná os 2: Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.1: Podpora 
sňetí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora 

Illadregionálnej spolupráce, pričom ide o projekt s názvom: "Centrum excelentnosti pre 

parazitológiu" 

Článok VI 


ĎALŠIE DOJEDNANIA 


1. 	 Poskytovateľ môže povexiť inú osobu zabezpečiť potrebné služby súvisiace s realizáciou projektu. 
V prípade takéhoto poverenia poskytovateľ zodpovedá, akoby služby zabezpečiť sám. 

2. 	 Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a vieryhodnosť dodaných podkladových matexiá1ov, účtovných 

dokladov a iných vecL ktoré mu boli dodané objednávateľom ako veci potrebné ku pOSkytOVaIÚU 
služby. 

3. 	 Omeškanie poskytovateľa s poskytnutím služby podľa dohodnutých ternúnov sa povazuje za 

porušenie povinností poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť 

od tejto zmluvy po uplynutí 30-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy poskytovateľov~ ktorou 

poskytovateľ vyzval na plnenie podľa tejto zmluvy a odstránenie nedostatkov. 

4. 	 Nedodanie požadovaných podkladov, účtovných dokladov a iných materiálov zo strany objednávateľa 
podľa článku II, ods. 2 tejto zmluvy sa považuje za porušenie povinností objednávateľa vyplývajúcich 

z tejto zmluvy a poskytovateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy po uplynutí 30-dňovej lehoty od 
doručenia písomnej výzvy objednávateľovi, ktorou objednávateľa vyzval na spoluprácu podľa tejto 

zmluvy. 

5. 	 Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto 

zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné a ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, za 

obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. 

6. 	 Objednávateľ je povinný písomne (faxom, e-mailom, poštou) oznámiť poskytovateľovi akékoľvek 

zmeny, ktoré budú mať vplyv na realizáciu projektov do 3 d.ŕú odo dňa vzniku daných skutočností. 
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Článok VII 

ZMENY ZMLUVY 

1. 	 Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného 

a oboma zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto zmluve. Ústne dohovory sú neplatné. 

Článok VIII. 


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 


1. 	 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených v záhlaví 

tejto zmluvy tieto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. 

2. 	 Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby riešiť podľa 

príslušných ustanoveru Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov právneho poriadku 

Slovenskej republi1..-y (napr. Občiansky zákonník, autorský zákon a pod.). 

3. 	 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ich vzájomného súdneho sporu bude príslušným na jeho 

riešenie Okresný súd Žilina. 

4. 	 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. 

s. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane päť vyhotovení 
a poskytovatd' dostane jedno vyhotovenie. 

6. 	 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami, pričom zmluva nadobúda 

účinnosť dňom podpisu zmluvy o nenávratnom fmančnom príspevku medzi objednávateľom (t. j. 

prijímatd'om pombci / verejným obstarávateľom) a prislušným riadiacim orgánom (t. j. 
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku). 

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. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená. Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť 

tejto zmluvy a zmariť tak jej účel. 

V 1!T V" dň~h 	 ~GIA"n.OSlcuac, a ...........~...~ 	 V Žiline.,C12.06.2009
. \).1 ~j_' Ctí-~ 
I 2"dd,;:'·\ . I ? &~/ c:;..\ 

• (; ~ <s' 
~I. 	 ...~ .~J.....f~.........j!..~ I ..·..~~·~·~i~···~~~:r~~ ~~. 	 t tácie ... 

naiiednoduchšia cesta k dolaCIamM \~ c.J;> 
O,,, ~ ---.. ICO: 36 4387Gb 

tuRO DOTACIE, A.S. It DPH: 5t(1012122;1~ 
, kOŠ \C~ , DOlNtRUDINV 1. Ola Ol 21UNÄ 

0'=>0'.'=""__. ____~~..__.r.-....................,.~..,..."._r..~p.........__._..._""._., ....,..,..."", .."'''='':.>_ .:.~, .•. - ...., ..'~'"""",- '''' ' ' _",'~ '''_ '... _,... ~ •."'., ..,........._" ........ ~~ ~__....#~_ ~ ..... ,." •• " ...:~ . . ....._::.<..............__..,.....,......"'...- 

4 

i··~~',~ 

lV". ~ 



Eu ro hotácie ~l :j:l"C",f""ŕl .("l: k O'"d( 'iC.l 

DODATOKČ.l 

K ZMLUVE o POSKYTOVANÍ SLUŽIEB EDT 09125 

Článok I 

ZMLUVNÉ STRANY 


Poskytovateľ: 

obdlodné meno: Euro Dotácie, a. s. 

.dd/o: 	 Na Šefranici 1280/8,010 01 Žilina 

tJ zaJfúpeni: Ing. Peter Sládek, predseda predstavenstva 

kontaktná oJoba: Ing. Slavomír Švaňa, riaditel' prípravy projektov 

ICO: 	 36438766 
DIC: 	 2022122520 IC' DPH: SK2022122520 

bankO/Jé .!pojenie: 0424075540/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: 	 SI(6609000000000424075540 

SI.f/IJ-<T 	 SLSPSKBX 

Obchodný regiJtel~' Okresný súd Žilina, odd. Sa, vložka 10634/L 

ďalej len "poskytovatel'" 

Objednávateľ: 

názov or:ganizááe: Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 

.dd/o: Hlinkova 3, 040 01 Košice 


IJ ZaJHlpeni: Doc. 'MVDr. Branislav Peťko, CSc., štatutárny zástupca 

ICO: 	 OO 586 951 

DIC: 	 2021370461 JC~ DPH: SK neplatca DPH 

bankové .!pojenie: 7000007415/8180 

názov bank:y: Štátna pokladnica 

Právna farina: Rozpočtová organizácia 

ďalej len "objednávatel'" 

Článok II. 

PREDMET DODATKU 


Zmluvné strany sa v tomto dodatku k zmluve o poskytovaní služieb, uzatvorenej zo dňa 12.06.2009 
dohodli na zmene tejto zmluvy v uvedených článkoch a bodoch nasledovne : 

1. 	 Článok L ZMLUVNÉ STRA,NY, a to konkrétne: 

sídlo poskytovatel'a: Na Šefranici 1280/ 8,01001 Žilina 


2. Článok III. CENA, konkrétne: 

Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 o cenách. Cena za 
poskytnuté služby je 11 156,45 EUR bez DPH (SloYom: jedenásťtisíc stopäťdesiatšesť EUR štyridsaťpäť 
centov). 

1/2 



EII ro e2,!~!?!~ k Oo,,,,,,, 

3.5.1. letáky, skladačky ; pr?j:~t m ; __~!?~0471 

3.5.3. br?~~:'~Xmip:.?j:~t l 065,5462 
3.5.5. označenie projektu (najmä 

logo ELI, názov príslušného projekt l 305,0420 i l 305,0420 


:?gE~~'!) ................. 

3.6. Monitoring a 

projektu- nepriame výdavky - 8 368,21 

externé 

3.6.3.2. expert1zy a . 

rf-kaJúce sa monitoringu a osobohodl11a 600 13,9470 

hodnote11la 


·CELKiiMEUim···x : X X, 11 
mCEiKOMSKK·· • X .mT xIX·j·····ii6 

Poskytovateľ služby je platcom DPH. DPH je stanovená v zmysle platnej legislatívy Sloyenskej republiky 

Článok III. 

OSTATNÉ L!STANOVENIA 


Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služIeb zo dňa 12.06.2009, ktoré me sú rf-mto dodatkom 
dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a úČ111nosti. 

Článok IV. 


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 


1. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami obidvoch zmluvných 

strán. 

2. Dodatok je vyhotoven)- v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a 

poskytovateľ obdrží 2 vyhotovenia. 

3. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 12.06.2009 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali . 

...

V Košiciach, dňa V Ziline, dňa 0~1.2011 
\ 

I ' 

EuroPa2n!~~!~k do~ciám 
EURO ~Á\pE, A.S /1 \ ICO: 3il438 766

:jIII adrU1 ';.. 
Na $e~t't\ťt~, o~t tJ!.1~J IC DPH: SK2022122520 

.................. ............. ~....... . ..................................... , .. 

/ 

za objednáV'ateľa. za poskytovateľa
~6I.' 
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DODATOKC.2 

K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB EDT 09125 

Článok I 

Z:NILUVNÉ STRANY 


Poskytovateľ: 

obchodné meno: Euro Dotácie, a. s. 

JidJo: Na Šefranici 1280/8,01001 Žilina 

II za,,"túpení: Ing. Peter Sládek, predseda predstavenstva 

kontaktná o,i"oba: Ing. Slavomír Švaťí.a, riaditeľ prípravy projektov 

Iéo: 36438766 

DIé: 2022122520 JC DPH: SK2022122520 

baIIkollé ,rpoje11ie: 0424075540/0900, Slovenská sporiteľťí.a, a.s. 

IR"lJ\: S1<6609000000000424075540 

S JVIl-'J: SLSPSKBX 

Obd1odJ~Ý regiJter: Okresn)' súd Žilina, odd. Sa, vložka 10634/L 

ďalej len "poskytova tel'" 

Objednávateľ: 

názoll ol';gallizááe: Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 
JidJo: Hlinkova 3, 040 01 Košice 

Jl ZaJ!úpeni' Doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc., štatutárny zástupca 

ICO: OO 586 951 

DIé: 2021370461 IC DPH: SK nep1atca DPH 

bankol)é Jpqjenie: 7000007415/8180 

náZ01! bank]: Štátna pokladnica 

Právna fo 17na: Rozpočtová organizácia 

ďalej len "objednávatel''' 

Článok II . 
PREDtv1ET DODATKU 

Zmluvné strany sa v tomto Dodatku k Zmluve o poskytovaní služieb, uzatvorenej zo dňa 12.06.2009 
dohodli na zmene tejto zmluvy v znení Dodatku č . l nasledovne: 

Článok IV. TER11ÍN ~\ PLATOBNÉ PODMIENKY, ods. 1 sa mení nasledovne: 

a) 	 termín zabezpečenia poskytovaných služieb je odo dťí.a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku do ukončenia realizácie projektu č. 26220120022 v zmysle 

platného harmonogramu, 

b) 	 termín poskytnutia služieb sa môže meniť len na základe schválenej zmeny dÍžky trvania 

projektov zo strany SORO. 

1/2 



Článok III. 
OSTATNÉ CSTANOVENIA 

Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 12.06.2009 v znení Dodatku č.l, ktoré nie sú 
t)!mto Dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti. 

Článok IV. 


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 


1. 	 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom po dni jeho zverejnenia. 

2. 	 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktor}'ch objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a 

poskytovateľ obdrží 2 vyhotovenia. 

3. 	 Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 12.06.2009 

4. 	 Zmluvné strany prehlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali. 

V Košiciach, dňa 02.05.2011 
h 13 

Euro ~~u!!!~~'~!~ k dotáciám 

EURO DOTÁCIE, ~,J I O 36 438 766 
Na Se.r!~~I.c!.mQ~~)9. IM~....... .Qpri. SK2022122520 


za objednávateľa 	 za poskytovateľ< 
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