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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY. 

ZABEZPEČENIE MANAŽÉRA MONITORINGU A PUBLICITY 

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

Článok I 
Zľ\1LUVNÉ STRANY 

Poskytovateľ: 

obcbodné IJJeI1O: Euro Dotácie, a. s. 

sídlo: Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina 


1.1 zastúpení: Ing. Peter Sládek, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 

kontaktná osoba: Ing. Martin Chachula, člen predstavenstva 

ICO: 36438766 

DIC: 2022122520 IC DPH: SK2022122520 

bankOl.lé Jpojmie: 0424075540/0900, Slovenská sporiteľií.a, a.s. 

IR4N: SfC6609000000000424075540 

SlF/f.Ff: SLSPSKBX 

ObdJOdlry regirter: Okresn)' súd Zilina, odd. Sa, vložka 10634/L 
ďalej len "poskytovatel''' 

Objednávateľ: 

názotl ol'~al1izátie: Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 
sídlo: Hlinkova 3,04001 Košice 

l' zaJttÍpení: doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc. 
ICO: OO 586 951 
DIC: 2021370461 IC DPH: nie je platcom DPH 

ďalej len "objednávatel'" 

Článok II 
PREDMET ZMLUVY 

1. 	 Prerunetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa služby spojené s 
manažérom monitoringu a publicitou k projektu s názvom Aplikačné centrum pre ochranu ľudí, 

zvierat a rastlín pred parazitmi, ktorý bude predložen)' v rámci výzvy: Operačn)' program Výskum a 
v}"roj, Priorita 2 Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných 
výskumom a vfrvojom do praxe. 

2. 	 Predmet zmluvy zahŕňa: 
a) 	 manazer monitoringu - zahŕi1a činnosti spojené so zabezpečením monitorovania projektu. 

Vykonáva najmä zber a vyhodnocovanie údajov pre monitoring a je zodpovedný za 

monitorovanie projektu, t.j. vyhotovovanie priebežných monitorovacích správ - lxza štvrťrok 
počas celej doby projektu. 
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b) 	 publicita - zahŕi1a výdavh.1T na brožúry a označenie projektu !informačná tabul'a, pamätná tabul'a -~\, 
a označenie miestností realizácie projektu/. Publicita musí byt' realizovaná v zmysle schváleného '\., 

Manuálu pre informovanie a publicitu. '\ 

3. 	 Objednávatel' sa zaväzuje vytvoriť podmienh.-y pre ush.lltočnenie potrebného prieskumu, dodať 
podkladové materiály a účtovné doklady potrebné pre manažéra monitoringu, na vyhotovenie 

podkladových materiálov a ostatnej dokumentácie podľa požiadavky posh.-ytovatel'a. 

Článok III 
CENA ZA PREDMET ZMLUVY 

1. 	 Zmluvné strany dohodli cenu externého projektového manažmentu a publicity definovaného podľa 
článku II., odsek 2 nasledovne: Manažér monitoringu a publicita vo výške 2190,20 EUR (slovom: 

Dvetisíc stodeväťdesiat EUR a 20 centov). 

lb) 

Publicita 


2. 	 Ceny uvedené v zmluve sú bez DPH. Poskytovateľ je platcom DPH. DPH bude stanovená v zmysle 

platnej legislatívy. 

Článok IV 
TERMÍN POSKYD\lUTIA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. 	 Obdobie zabezpečenia manažéra monitoringu a publicity je nasledovné: 

a) 	 manažér monitoringu - odo dňa obdržania Oznámenia o schválení ZoNFP, resp. od podpisu 

tejto zmluvy, do dňa predloženia Oznámenia o ukončení projektu v zmysle schváleného 

harmonogramu projektu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP medzi 

objednávateľom a riadiacim orgánom resp. sprostredkovateľským orgánom (ďalej len 

RO/SORO"). 

b) 	 pre publicitu - odo dňa obdržania Oznámenia o schválení ZoNFP do 4 týždňov 
2. 	 Dohodnutá odmena podľa článku III, ods. 1, písm a) je splatná na základe vystavenej faktúry do 14 

dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pričom faktúra bude vystavená po odpracovaní min. 20 
hodín. 

3. 	 Dohodnutá odmena podľa článku III, ods. 1, písm b) je splatná na základe vystavenej faktúry do 14 

dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi, pričom faktúra bude vystavená po dodávke uvedeného 

tovaru v rru.nci publicity. 

~~-~,~-----,--,~--~-------, 
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4. 	 V prípade omeškania so zaplatenhn odmeny za služby podľa článku III sa objednávateľ zaväzuje 

zaplatiť poskytovateľovi úrok z olneškania vo vfTške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania 

odo dňa nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry až do zaplatenia. 

Článok V 

POVINNOSTI OBJEDNÁVArEĽA A POSKYTOV ·\TEĽA 

1. 	 Objednávateľ sa zaväzuje spracovať a dodať podkladové materiály a informácie potrebné pre 

lnanažéra monitoringu a jednoznačne preukázateľnf!n spôsobom (faxom, doporučenou alebo 

elektronickou poštou, osobne proti podpisu) ich odovzdať poskytovateľovi. Nesplnenie niektorej 

z povinností uvedených v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie povinností objednávateľa. 

Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a vierohodnosť dodaných podkladových materiálov, účtovných 

dokladov a iných vecí, ktoré mu boli dodané objednávateľom ako veci potrebné k poskytnutiu služby. 

2. 	 Nesplnenún povinnosti objednávateľa uvedenej v bode 1 tohto článku sa termín plnenia 

poskytovateľom podľa článku IV ods. 1, písm. a) predlžuje o počet dní, o ktoré bol objednávateľ 

v omeškaní s plnením tejto povinnosti. Nesplnenie alebo odmietnutie povinnosti spracovať a dodať 

podkladové materiály a informácie môže byť dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie je 

účinné po uplynutí 7-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy objednávateľovi, ktorou 

poskytovateľ vyzval objednávateľa k plneniu povinností vyplývajúcich zo zmluvy. 

3. 	 Omeškanie poskytovateľa s plnením služieb podľa dohodnutých termínov sa považuje za porušenie 

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

zmluvy po uplynutí 7-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy poskytovateľa, ktorou poskytovateľ 

vyzval na plnenie podľa tejto zmluvy. 

4. 	 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi schválenie (prípadne zaInietnutie) 

ZoNFP v zmysle 'článku II, ods. 1 vrátane výšky schváleného nenávratného finančného príspevku do 

7 pracovných dní odo di1a obdržania oznámenia o schválení ZoNFP. 

5. 	 Poskytovateľ sa zaväzuje, že služby budú poskytované kvalifikovanými osobami a s náležitou 

odbornou starostlivosťou. 

6. 	 V}TStupy služieb manažéra monitoringu budú vypracované a objednávateľovi odovzdané v tlačenej 

podobe v slovenskom jazyku, v potrebnom počte vyhotovení pre RO/SORO a v jednom vyhotovení 

pre objednávateľa . V prípade sprístupnenia verejnej časti ITMS sa poskytovateľ zaväzuje realizovať 

činnosti vypl)7vajúce z tejto zmluvy podľa pravIdiel zverejnených RO/SORO pre rrMs. 
7. 	 Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto 

ZIn1Uvy dozvedia, sa považujú za dôverné a ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto zmluvy, za 

obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. 

Článok VI 
ZrylENY ZMLUVY 

1. 	 Všetky zmeny a doplnenia tejto zln1uvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného 

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

Článok VII 
ZANIK 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 

vrátane príslušnej DPH 
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b) 	 písomnou dohodou zmluvných strán 
c) 	 odstúpením od zlnluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak bol na majetok objednávateľa 

vyhlásený konkurz alebo sa začalo rdtrukturalizačné konanie, v prípade ak túto zmluvu v čase 

vyhlásenia konkurzu ani jeden účastník nesplnil alebo ak sa splnila len čiastočne 
d) 	 odstúpením od ZlnlUVY, ak posk-ytovateľ po doručení podkladov potrebných na vypracovanie 

žiadosti od objednávateľa zistí, že nespÍňa podmienky definované vo výzve. 

Článok VttI 

ZÁVEREČNÉ USL\NOVENL-\ 


1. 	 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených v záhlaví 
tejto zmluvy tieto písomne a preukazne oznámia dnlhej strane bez zbytočného odkladu. 

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

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov právneho poriad1.l1 
Slovenskej republiky (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. 	 Ztnluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti z tejto 

zmluvy a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov. 
5. 	 Ztnluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia 

a poskytovateľ dostane jedno vyhotovenie. 
6. 	 Ztnluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

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 ztnluvná voľnosť nie je 
obmedzená. Vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne sk-utočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť 

tejto zmluvy a zmariť tak jej účel. 

Košice, dňa /O.O!J. ,J,ooS 	 Žilina, dňa 09.09.2009 

~ \ .. r~ " 
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DODATOKČ.l. 


K ZMLUVE O POSKYTNUTí SLUŽBY~ 

ZABEZPEČENIE MANAŽÉRA MONITORINGU A PUBLICITY 

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

Článok I 
ZMLUVNÉ STRANY 

Poskytovateľ: 

obl"hodné meno: Euro Dotácie, a. s. 
sídlo: Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina 
v zaj"lúpení: Ing. Peter Sládek, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva 
kontaktná oJoba: Ing. Martin Chachula, člen predstavenstva 
ICO: 36438766 

DIC: 2022122520 IC DPH: SK2022122520 

bankové spojenie: 042407554010900, Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SlC6609000000000424075540 
SWIFT: SLSPSlCBX 

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

ďalej len "poskytovatel'" 

Objednávateľ: 

názov o'l,anizáde: Parazitologický ústav Slovens~ej akadémie vied 
sídlo: Hlinkova 3, 040 01 lCošice . 

v zastúpení: doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc. 
ICO: OO 586951 
DIC: 2021370461 IC DPH: nie je platcom DPH 

ďalej len "objednávatel'" 

Článok II 
PREDMET DODATKU 

Zmluvné strany sa v tomto dodatku k zmluve o poskytnutí služby dohodli na zmene tejto zmluvy 
nasledovne: 

a) V Článku V Povinnosti objednávateľa a poskytovateľa sa za odstavec číslo 7. vkladá odstavec číslo 8., 
ktorý znie: 

,,8. Dodávateľ je povinný strpieť vfrkon kontroly 1auditu1overovania súvisiaceho s dodávanými 
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku pre projekt [ITh1S kód: 26220220018], a to oprávnenými osobami, 
ktorými sú najmä poskytovateľ 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 lComisie 
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a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené 
osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť." 

Článok III 
QSTAJNÉ USTANOVENIA 

Ostatné ustanovenia zmluvy o poskytnutí služby, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, sa nementa 
a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti. 

Článok IV 

ZAVEREČNÉ UST,\NOVENIA 


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

2. 	 Dodatok sa vyhotovuje v 4 exemplároch. Objednávateľ obdrží 2 exempláre a poskytovateľ 2 

exempláre. 
3. 	 Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytnutí služby. 
4. 	 Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali. 

Košice, dňa 	 Žilina, dňa 18.09.2010 
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