
zMLUVA o PoSKYTNUTí sLUŽlrg_ ENVIRo 2o22-c4
uzavretá v zmysle ust. 5 269 ods' 2 zákona č.51'3lI99I Zb. obchodný zákonník v platnom znení

(d'alej len,,zmluva")

uzavretá medzi

ogl rDNÁVATEĽ:

obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Telefón:

E-mail:

lčo:
DlČ:

obec MaIý Slavkov

Ger|achovská 52, 060 01 Malý Slavkov

Ladĺslav oravec, starosta obce
0971 540 3r7
sta rosta @o becma lyslavkov.sk

3L984 673

20207L0rO9

DooÁvRĺr ľ:

obchodné meno: pro M, s.r.o.

Sídlo: Za Sédriou 682146, o54 01 Levoča
Zastúpený: lng. Milan Stanko
Telefón: 0948 786 880
E-mail: promsrole@gmail.com

tČo: 53 319 788

DlČ: 2L2t33g363
tČ opH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

čísloúčtu: sK46o2oooooooo43 7L328957
ldentifikácia: Zapísaná v oR SR Košĺce L, oddiel: Sro, Vložka číslo: 49960/V

(objednávateľ a dodávateľ d'alej ako ,,zmluvné strany")

čtánok l
Predmet plnenia

t. Predmetom plnenia tejto zmluvy je spracovanie žiadosti o dotáciu (obtasť C - Rozvoj
odpadového a obehového hospodárstva} z Environmentálneho fondu pre rok2022.

2. Predmetom plnenia tejto zmluvy je spracovanie a koordinácia postupu verejného obstarávania
podľa Zákona č.343/2oL5Z.z.na predmet obstarávania podľa bodu 1. čl. l.

článok ll
čas a miesto ptnenia

]-. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ vypracuje objednávateľovi žiadosť podľa bodu 1. čl. l
bodu 1' v digĺtálnej forme podľa požiadavky Environmentálneho fondu.
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2' Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ odovzdá objednávateľovi verejné obstarávanĺe podľa
bodu 2. čl' l. ukončené podľa Zákona č.343/2075 Z.z. najneskôr do25.1'1.2022.

č!ánok !ll
Cena a platobné podmienky

1. objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za predmet plnenia podľa bodu 1. čl. l dohodnutú
cenu:

cena bez DPH
20%DPH:

400,00 EUR

O.OO EUR
cena celkom: 400,00 EUR

(slovom: štyrĺsto EUR a nula centov)

prevodom na bankový účet dodávateľa uvedený v tejto zmluve do 30 dní po jej ukončení
a odovzdaní.

2. objednávateľ je povĺnný zaplatiťdodávateľovi za predmet plnenĺa podľa bodu 2. čl. ldohodnutú
cenu:

cena bez DPH: 500,00 EUR
DPH:

cena celkom: 500,00 EUR

(slovom: päťsto EUR a nula centov)

prevodom na bankový účet dodávateľa uvedený v tejto zmluve do 30 dní po jej ukončení a
odovzdaní.

3. Celkovú cenu tvoria všetky náklady vynaložené dodávateľom na riadne a včasné vykonanie
predmetu plnenĺa zmluvy ako aj odmenu pre dodávateľa za jej vykonanie.

4. V prípade omeškania s platením faktúry, má dodávateľ právo požadovať úrok z omeškanĺa vo
výške 0,01% za každý deň omeškanĺa z dlžnej sumy. objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť
vyfakturovanú cenu dĺela v dohodnutej lehote splatnosti.

článok lv
Práva a povinnosti dodávatel'a

1. Dodávateľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať predmet
plnenia a to za podmienok uvedených v čl. ll tejto zmluvy'

2. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať pri dodávaní predmetu plnenia všeobecne záväzné právne
predpisy v aktuálnom znení, najmä pokyny pre žiadateľov o podporu z Environmentálneho fondu
v aktuálnom znenía ostatné súvisiace predpĺsy.

3' Dodávateľ je povinný rĺadne a včas dodať predmet plnenia v súlade s príslušnýmĺ ustanoveniami
tejto zmluvy.

4. Dodávateľ je povĺnný dodať predmet plnenia na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
Nebezpečenstvo škody na predmete plnenĺa znáša dodávateľ aŽ do jeho prevzatĺa
objednávateľom'

5. Dodávateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť a zabezpečiť utajenĺe informácií obsiahnutých
v podkladoch prevzatých od objednávateľa, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva
objednávateľa. Dodávateľ nie je oprávnený použiť tieto podklady na iný účel ako je dodanie
predmet plnenia.
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6. Dodávateľ je oprávnený odstúpĺť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ nesplní povĺnnosť
ustanovení podľa bodu 4. čl. V tejto zmluvy ani po poskytnutí primeranej lehoty dodávateľom.

článok v
Práva a povinnosti objednávatel'a

1. objednávateľ je povinný odovzdať dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky podklady
potrebné na riadne a včasné dodanie predmetu zmluvy, podľa dohody. objednávateľ zodpovedá
za správnosť a úplnosť údajov v týchto podkladoch. V prípade nedodržania termínu na
odovzdanie podkladov objednávateľom, si dodávateľ vyhradzuje právo posunúť časový termín
odovzdania diela o dobu omeškanĺa objednávateľa.

2- objednávateÍ sa zaväzuje predmet plnenia prevziať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a
zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu vo výške a spôsobom uvedeným v článku lll tejto zmluvy.

3. odovzdaním predmetu plnenia zmluvy v zmysle čl. 1 tejto zmluvy nadobúda objednávateľ
k nemu vlastnícke právo.

4' objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi na požiadanie súčinnosť potrebnú na riadne
a včasné dodanie predmetu zmluvy.

5. objednávateľ nie je oprávnený použiť predmet plnenia na iný účel ako je uvedené v článku l tejto
zmluvy.

6' objednávateľ uhradí dodávateľovi všetky skutočne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli
v prípade, že využil svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 6. čl. lV tejto zmluvy.

7. objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že dodávateľ neplní povinnosti podľa
čl. l a podľa bodov L. a2. čl. lV tejto zmluvy, ktoré vedú alebo by mohli viesť kpodstatnému
porušeniu zmluvy. Pre právne účinky odstúpenia od zmluvy platia ustanovenia obchodného
zákonníka (5:+g a nasl.).

Óánok vl
Vady diela

L Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade výskytu vád diela sa použijú ustanovenia obchodného
zákonníka o vadách diela (5 560 a nasl.)'

2. V prípade výskytu vád predmetu zmluvy je dodávateľ povinný bezplatne odstrániť tieto vady bez
zbytočného odkladu po tom, čo objednávateľ vadu zistil a uplatnil včas písomne reklamáciu
u dodávateľa. Ustanovenie 5 562 obchodného zákonníka nie je týmto dotknuté.

článok vll
Záverečné ustanovenia

L. Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenĺe pre každú zmluvnú stranu.

3. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka
a ostatným i všeobecne záväznými právnym ĺ pred pism i platným i v Slovenskej repu bl i ke.

4. Strany vyhlasujú, Že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom
pripájajú svoje podpisy.
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5. Zmluva nadobúda platnosť v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranamĺ a účinnosť nasledujúcĺ
deň po jej zverejnení.

v Malom Slavkove

dňa 07 _10_2021

v Levoči

dňa 18 _10-202l

Z.
PrcIra.?.o.

saÍ'tbu 632116. Gl 0ĺ {cvoä' Éo: J33í37B
ol0:2l2ĺ3ĺDĺt!i}

objednávateľ
obec Malý Slavkov

Ladislav Oravec, starosta obce

dodávateľ
pro M, s.r.o.

lng. Milan Stanko, konateľ

-ri *
*)

a L.

.) I
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