
ZtvrrwA o PosKY.TNutÍ sruŽ B.\ř;
zlLBE.zPB ČBN tB uexe,ŽÉRA M oNIT o RIN GU A PU B LI CITY

(uzaworená v zmyslg ustanovenia $ 269 a nasledujúciclr zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonr:.ík)

Článok I

zMLucjÉóTBÁNx

Pos\ytovateP:

obtllodntÍ meno; Euto Dotácie, a. s.

idlo: Dolné Rudiny z,O|o ot Ži,n^

tl iasÍipeú: Ing. Peter Sládek, generálny riaďte]] a predseda predstavenstva

kontaktná onba: Irrg. Martin Chaclrula, člen predstavenstva

IČo: 36 438766
DIČ: 2O221.z252O tČ opn: 'K2O221'2252O
bankouélpojenie: 0424075540/0900,Slovensklásporiteliria,a.s.
1&4N; SK6609000000000424075540
S\Y4.W: SLSPSKBX

obchod'ý rtgister okresný súd Ži|ina, odd. Sa, vložka 7O634/L

ďalej len,,poskytovatel,..

ObiednávateP:
náion ot3aniýcie: Patazitologic\ý ústav Slovenskei akadémie vied
Íd/o: Hlinkova 3,040 01 Košice

t ia.rhipení: doc. MVDr. Bmnislav Pet'ko, CSc.
ICo: 00 58ó 951
DIČ: 202|370461 tČ ppr-t: nie je platcom DPH

ďalej len,,objednár'ateť..

ČIánok II
Pnepluraalun

1,' Predmetom tejto zmluvy je zál,ázok poskytovatel'a zabezpečit'pre objednávatďa služby spojerré s

manažérom monitoringu a publicitou k projekru s názvom Aplikačné centÍum pre ochtanu Pudí,

zvietat a rastlín pred patazitmi' ktory bude preďožený v rámci oý.,y. operačný pfogtam Výskum a

ť..oi, Priorita 2 Podpora výskumu a wýloja, opatrenie 2.2 Prcnos poznatkor' a teclrnológií získanýclr

rýskumom a v.iwojorn do prase'

2, Predmet zmlurry zallÍňa:

4 manažér monitorirrgu _ zahÍňa činnosti spojené so zabezpečením monitoror'ania projektu.
Vykonár'a najmá zbet a r1'lrodnocovanie údajor' Pfe monitoring a ie zodpor'edný z^

tnonitoror'anie projekru, t.j. vylrotor'or'anie priebežnýclr monitoror'acích správ . 1xza štvrťrok
počas celej doby projeknr.
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b) prrblicita -zahíňa \ýdavq' rra brožúr1 a označenie ptojektu /irrforrnačrrá tabul'a, památná tabul'a

a označerrie miestností teallzácie pro;ektu/. Publicita mrrsí b1't' realizovaná v zmy5lg sclrválenélro

Nfanuálu pre informo.r,anie a publicitu.

3. objednár'ateť sa zaváztlie rrytvorit' podmienlry pre uskutočnenie potr.ebnélro pdeskumu, dodat'

podkladové materiály a účtor'né doklady potrebné pre manažéra monitoringu' na vylrotoverrie

podklador1'clr materiálor'a ostatnei dokumerrtácie poďa požiadavky poskytor'atďa.

Clárrok III

CENA ZA PREDMET ZMLU

1. Zmlur,né stfany dolrodli cetru externélro proiektovélro manaŽmentu a publicity deítnovanéIro poďa

článku II., odsek 2 nasledol'ne: Manažér monitoringu a publicita vo ýške 2|90,20 EUR (slovom:

Dr'etisíc stodevát'desiat EUR a 20 centov).

Ceny uvedené r'ztnlur'e sú bez DPH. Poslrytovatel] je platcom DPH. DPH bude stanovená v zmysle

platnej legislaúvy.

1 .

Člárrok IV

TEfuYÍNPOSK\TNUTIÁS

obdobie zabezpečenia tnanažérn monitoringu a publicity je nasledovné:

") 
manažét monitoringu _ odo dňa obdr.žania ozrrámenia o sclrválerrí ŽoNFP, resp. od podpisu

tejto zmluq', do dňa predloženia Oznámenia o ukončeď projekru r'zmysle schválenélro

lrartnonogtamu projektu, ktory je neoddeliteťnou súčast'ou Zrnluvy o poskytnutí NFP medzi

objednár'atel,om a daďacim orgánom fesP' sprosffedkovatellským orgánom (ďalej len

RO/SORO').

b) pre publicitu - odo dria obdržania Ozrrárnetria o scl.tr'álení ŽoNFP do 4 ýždňov
Dolrodnutá odmena podl'a článku III, ods. 1, písm a) je splatná na záHade vysta.i'enej faktury do 14

dní odo dňa jej doručenia objednár'ateťovi, pričom faknrra bude vystavená po odpracovaní min. 20

hoďn.

Dolrodnutá odmena poďa článku III, ods. 1', písm b) je splatná na základe vystavenei faktury do 14

drrí odo drla jej doručenia objedrrávateťovi, pričom faktura bude vystavená po dodávke uvedeného

tovafu v rárnci publiciry.

: i . i .  l  i .  Ě

! .Fr: }.}i fi {:1ř {:'.
,  i  t . l l tcaj rr r:ral i  J1- lr i i3 .  :r: ::! ,t  i r  . t  c1 i totd.r l
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4.

-t. V prípade omeškania so zaplatením odmeny za s|užby poďa článku III sa objednávateť zavázuje
zaplatit' poslrytovateťovi úrok z omeškania r'o ť'ške 0,05 o^ z d[nej sumy za každý deň omeškania
odo dňa nasledujúceho po lelrote splatnosti fakrury až do zaplatenia.

1 .

ČhrrokV

PoVINNoSTI oBIFD

Objednár'ateÍ sa zaváz{e spracor'at' a dodat' podkladové materiály a informácie potrebné pre
manažéta monitoringu a jednoznačne preulrázatel'n}jm spósobom (faxom, doporučenou alebo
elektronickou poštott, osobne ptoti podpisu) ich odovzdat' pos\ tovateťor'i. Nesplnenie niektorej
z por'inností ur'eden)iclr \' tomto bode sa považuje za Podstatné porušenie povinností objednár'ateťa.
Poskytorrateli nezodpor'edá za obsalr a vierolrodnost, dodarýclr podkladorryclr materiálov, účtovnýclr
doklador'a inýclr r'ecí, ktoré mu boli dodané objednávateťom ako r'eci potrebné k poskytnutiu služby.
Nesplnerrím por'innosti objednávatel'a uvedenej v bode 1 tolrto článku sa tetmfir plnenia
poskytor'ateťorn poďa člárrku IV ods. 1, písm. a) predlžuje o počet dní, o ktoré bol objedrrávatď
r'omeškarrí s plnením tejto povinrrosti. Nesplrrenie alebo odmietnutie por'innosti spfacovat' a dodat'
podkladové materiá\' a informácie móže byt' dór'odom na odstupenie od zmluvy. odstupenie je

účinné po uplynutí 7-dňovej lehoty od doručenia písomnej v'.ýzvy objednávateťovi" ktorou
posky191'u1.1' vyzva| objednár'ateťa k plnerriu povinností vypýaiúcich zo zmluvy.

omeškanie poskytor'atel'a s plnerrím služieb poďa dohodnuýclr termínor' sa považuje za porušenie
po.vinností poslrytol'ateťa t1'pl1n'ajúach z tejto zmluv5' a objednávatel' má právo odstupiť od tejto
zmlurry po uplyng1i 7-dňor'ei lel.rory od doručenia písomnej výzq' poskytovateťa, ktorou poslq'tovateť
rryzval na plnenie podl'a tejto zmlurry.

objednár'ateť je por'inný písomne oznámjt, pos\tovateťovi schr'álenie (prípadne zamietnutie)
ŽoNFP v zmy5]g článku II, ods. 1 vrátane {šk1' 5gh'61enélro nenávratnélro Ftnančnélro príspevku do
7 pracovných dní odo dria obdržania oznámenia o sclrválení ŽoNFP.

5. Poskytor'ateť sa zavázuje, že služby budťr pos\rtované kr'aliírkovanými osobami a s náležitou
odbornou starostlivost'ou.

6. \zýstupy služieb manažéta monitoringu budú vypracované a objednávateťovi odovzdané v tlačerrej
podobe v slo.r'ensliom jazyku, r' potrebnorn počte vyhotovení pre Ro/SoRo a v jednom rrylrotovení
pre objedrrár'atel]a. V prípade sprístupnenia \'efeinei časti ITMS sa poslq'tovatel' zar'ázuje realizovat'
činnosti r1pýajúce z tejto zrrrluvy poďa praviďel zverejnenýclr Ro/SoRo pre ITMS.

7, Zmlur'né Stfany beru na vedomie, že všet\ informácie, ktoré sa 'r' sťrvislosti s uzatvorením tejto
zmluvy dozr'eďa, sa por'ažujú za d6vemé a ktoté sa dozveďa v súvislosti s ptrnením tejto zmluvy, za
obchodné taiomstvo l' zmysle $ 17 obchodnélro zákorrníka.

Clárrok VI
" Zunxyaau::rr

1. Všetlq zlneny a doplnenia tejto zmlurry je možné uskutočnit, formou písomnélro, číslovanélro
a oboma zmlur'n)ími stranami podpísaného dodatku k tejto zmlur,e. Ústne dolror'ory sú neplatné.

Clánok \iII
ZÁNIšzMLULry

1. Zmlur'ný vzt,a|t za|ožený touto zmlur'ou je rnožné ukorrčit'nasledovnýnr'i spósobmi:
^) skončením doby, n2 ktoru bola zmlul'a uzatvorená a úlrmdou ceny za ptedmet zmluvy

vrátane príslušneiDPH
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b) písomnou dolrodou 2m]u1'nýg1r stfán

.) odstupením od zrnlurry ktoroukol'vek zo zmluvrrýclr strán, ak bol na majetok objednávatel'a

r1'lrlásený korrkurz alebo sa zača|o reštrukturalizačné konanie, r' prípade ak tuto zmluvu v čase

vyhlásenia konkurzu ani jederr účastníi nesplnil alebo ak sa splnila len čiastočne

d) odstupením od zmluvy, ak poslq'tovatď po doručení podklador' pottebných na vypracovanie

žiadosti od objednávatel'a zistí, že nespíňa podmienky deFrrrované vo v'ýzve.

Čhnok VIII

ZÁ\EREČNÉ USTÁNovE

Zlm7an,né strany sa zavázuju,;g 1' pfípade zmeny údajov o zmlur'nýclr stranáclr uvedených v záh|avi

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

\reci korrkrétÍre neupravené touto zm]uvou budú zrnluvné strany v prípade potreby riešit' poďa

pdslušných ustanovení obclrodného zákonníka a ostatÚch súvisiaciclr predpisov právnelro poriadliu

Slor'enskei republiliy (napr' občians\ zákonníli" autorský zákon a pod.).

Zmlur'né sffany sa dolroď, že v prípade ich vzájomného súdnelro sporu bude príslušným na jeho

r"iešenie OkresnÝ súd Žilina.

Zmluvné stÍany sa dohoďi' že v prípade príslušnej situácie, všetlry iclr
zmlurry a jej dodatkov preclrádzajú na iclr ptávnyclr nástupcov.
Znůuva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorych objednávatel'

ptáva apovinnosti z teito

dostane dve whotovenia

6.
a pos\rtovatef dostane jedno vyhotovenie.

Zniuva nadobúda platnost'a účinnost' dňom jej podpísania zmluvnými sftanami.

Znrlur'né stran;' vylrlasujú, že sa oboznámi]i s obsahom tejto zmluq', jej obsalru porozumeli sú si

r'edomí právnyclr následkor' z nei vypýajúcich, a pfeto na znak súhlasu s jej obsahom ju

vlastnorrrčne podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná vol'nosť nie ie
obmedzená. Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by molrli spósobit' neplatnost'

tejto zmluvy a zmariť tak jej účel'

Košice, dňa 'Íc,oS &:ag Zi]jna. dňa 09.09.2009

í] ,?,fr >l  f r i  t
icfr'{ }t*qt. , . , , , , . .7..

za poskytovateťa'

Eurobotácie 
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Euro ~otácie r;:-;-, -"" 
naJWdrroduchšia cesta k aotacam l .' .; 

DODATOK čJ 11 FEa zan 
K ZMLUVE O POSKITNUTí[SLUŽB/'V.t-.v11 

ZABEZPEČENIE MANAŽÉRA MeNtTORINGU A 

PUBLICITY č. EDT 09245 


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

Poskytovateľ: 

obchodné meno: 

sídlo: 

v zastúpení: 

kontaktná oJoba: 

féo: 

Dfé: 

bankové Jpojenie: 

IBAI\J: 

SWIFT: 

Obíhodl!Ý regi.rter: 

Objednávateľ: 

názov orgamzááe: 


Jídlo: 


v zaJtúpení: 

IČO: 
DIČ: 

Článok I 
ZMLUVNÉ STRANY 

Euro Dotácie, a. s. 

Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina 

Ing. Peter Sládek, predseda predstavenstva 

Ing. Slavomír Švaňa, riaditeľ prípravy projektov 

36438766 

2022122520 fC'DPH: SK2022122520 

0424075540/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s. 

SI(6609000000000424075540 

SLSPSKBX 

Okresný súd Žilina, odd. Sa, vložka 10634/L 

ďalej len "poskytova tel'" 

Parazitologický ústav SAV 

Hlinkova 3, 040 01 Košice 

Doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc., riaditeľ 
00586951 

2021370461 JC' DPH: nie je platcom DPH 

ďalej len "objednávateľ" 

Článok II. 
PREDMET DODATKU 

Zmluvné strany sa v tomto dodatku k Zmluve o poskytnutí služby - zabezpečenie manažéra monitoringu 

a publicity, uzatvorenej zo dňa 10.09.2009 dohodli na zmene tejto zmluvy v uvedených článkoch a bodoch 
nasledovne : 

1. 


Článok I. ZMLUVNÉ STRANY, a to konkrétne: 


1.1 sídlo poskytovateľa: Na Šefranici 1280/8,010 01 Žilina 

Článok III. 
OSTAINÉ UST/'tIVOT .TENIA 
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Euro hotácie ~"dn('JUChŠiil ces!,l k dotác,árn 

1. 	 Ostatné ustanovenia Zmluve o poskytnutí služby - zabezpečenie manažéra monitoringu a publicity 

zo dňa 10.09.2009, ktoré nie sú t)'mro dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti 

a účinnost!. 

Článok IV. 

ZAVERECNÉ USTANOVENIA 

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

strán. 

2. 	 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a poskytovateľ 

obdrží 2 vyhotovenia. 

3. 	 Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluve o poskytnutí služby - zabezpečenie manažéra 

monitoringu a publicity zo dňa 10.09.2009 

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 Žiline, dňa 

tlM 	 tlw 51c(6 
""',. ! ········~~·;~.:·~;;~;;~;~~~····· · IZd objed17ávaM~ 
/ 
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