
ZMLUVA o sLUŽBÁcH č. 231019

špecifický ciel': 5.1.2 Zlepšenie udľžatel'ných vzt'ahov medzĺ vidieckymí rozvojovými centrami a ich zázemím
vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

d'alej len ,,zmluva", uzatvorená podlb Zákona č.51'3/1'g% Zb. obchodný zákonník vznení neskorších preĺ1pisov medzizmluvnými stranami:

objednávatel':

obchodne meno: obec Ma|ý Slavkov
Sídlo: Gerlachovská 52, 060 o1 Malý Slavkov
lčo: 31984673
DlČ: 2020710109
Zastúpený: Ladislav oravec - starosta obce

dblej len,,objednóvateľ'

Poskytovatel':
obchodné meno: cs Consulting lnternational, s.r.o.
Sídlo: P.J. šafárika 377 /7, 92701' šala
tČo: 5ĺ 753871'
DlČ 21'20778308
lČ opľ:SK2].20778308
Bankové spojenie: sK49 ].1oo 0ooo oo29 4705 7308
ZastÚpený: Peter Baran

d'alej len ,,poskytovatel"'spolu s objednávatelbm aj ako,,zmluvné strany,,

článok 1
Predmet zmluvy

1'1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovatelb vypracovať pre objednávateľa žiadosť o nenávratný finančný
príspevok v.rámci lntegrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os: :.i Micstny rozvoj vedený
komunitou, Špecifický ciel': 5. j.'2 Zlepšenie udržatel'ných vzťahov medzi vidĺeckymi rozvojovými centrami a ich zázemím
voverejnýchslužbáchavoverejnýchinÍraštruktúra, Aktivita: 82 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, kód
výzvy: lRoP-CLI-D-P814"512-004 v rámci vyhlásenej výzvy, (d'alej len žiadosť o nenávratný finančný príspevok) za podmienok
dojednaných V tejto zmluve.

1'2 objednávatel' sa zaväzuje prevziať od poskytovatel'a žiadosť o nenávratný finančných príspevok v rámci vyhlásenej
výzvy a zaplatiť odplatu za jeho vypracovanie a v prípade podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančnóho príspevku
medzi objednávatelbm a riadiacim orgánom aj odplatu za súčinnosť pri úkonoch súvisiacich so žiadosťou o nenávratný
finančný príspevok podl'a Článku 3 tejto zmluvy.

článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán

2'1 Zmluvnéstranysadohodli,žeposkytovatel'začneplniťsvoj záväzokvypracovaťpreobjednávateľa žiadosťonenávratný
finančných príspevok na základe vopreĺl stanoveného postupu, s ktorým objednávateľ súhlasil akceptovaním ponuky zo
strany poskytovatel'a na vypracovanie žiadosti o nenávratný Íinančných príspevok,

2'2' Zmluvné strany sa dohodĺi že objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme žiadosť o nenávratný finančných príspevok v čase,
rozsahu a forme určenej poskytovatelbm. Poskytovatel'odovzdá žiadosť objednávatelbvi najneskôr tri dni pred uplynutím
lehoty na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspcvok uvedenej vo v,7zve na predkladanie žiadostí.

2'3 Poskytovatel'sa zaväzuje vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok s odbornou starostlivosťou v zmysle výzvy
na predkladanie žiadostĺ o nenáVratný finančný príspevok.
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2'4 objednávateľ sa zaväzuje poskytovať poskytovatelbvi všetku súčinnosť potrebnú na splnenie povinností poskytovatel,apodl'a tejto zmluvy' najmä poskytnúť mu na požiadanie všetky informácie a predložiť všetky dokumenty, ktoré má kdispozícii alebo ich od neho poskytovatel,požaduje.

2'5 objednávateľzodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád.

2'6 Nedodanie požadovaných podkladov a materiá|ov zo strany objednávatel'a sa považtrje za poruŠenie povinnostíobjednávatel'a vyplývajúcich z tejto zmluvy' Poskytovater má právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 7-dňovej lehoty odpísomnej výzvy objednávatel'a na plnenie. Zmluva V tejto lehote zanikne uplynutím 7. dňa od oojrjania výzvy, pokiaľv tejtolehote objednávatel' požadované podklady nedodá'

2'7 Poskytovatel'nezodpovedá za správnosť a pravdivosť informácií, ktoré mu boli poskytnuté objednávatelbm.

2'8 Poskytovateľ po doručení všetkých potrebných dokumentov a informácií potrebných na Vypracovanie Žiadostionenávratnýfinančný príspevokodobjednávateľavypracuježiadosťonenávratný 
finančnýpríspevok.

2'9 Poskytovatel'odovzdá objednávatelbvi žiadosť o nenávratný finančný príspevok osobne, alebo podaním na poštovúprepravu pričom adresátom je objednávatel'a m.iestom doručenia Je adresa objednávatelb uvedená v záhlaví tejto zmluvy.Pri osobnomodovzdanížiadosti musí byťoodovidaníaprebratí žiadosti onenávratnýfinančný príspevokspísanýpreberací

!:"'ľ,l: ,'Jľjľĺ:il ľ'".iľľ 
na poštovú prepravu tohto dokumentu sa za deň odovzdania dokumentu považuje deň

2'l[0 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri úkonoch súvisiacich so žiadosťou o nenávratnýfinančný príspevok po schválení žiadosti o neÁávratný finančný príspevok zo strany riadiaceho orgánu, pričom objednávateľje povinný oznámiť poskytovateľovi schválenie žiadosti o NFP a zaslať.poskytovatelbvi kópiu zmluvy o poskytnutínenávratného finančného príspevku' Definitívny obsah poskytovaných služieb v súvislosti s implementáciou žiadostio nenávratný finančný príspevok v zmysle tohto bodu bude určený poiLytouutulom a objecJnávateľ sa zaväzuje tieto službyprebrať v čase určenom poskytovatelbm bez námietok vo forme poskytnutej poskytovateľom a uhradiť na základe
;:itJl'J',iJ*:'ň"ffij],':'ľtel' 

poskytne súčinnosť vžcJy na základe Ĺonkrétne; písomne.j žiadosti a poskytnutých

v,

'lĺ

)

7

:(

;t

!

r'l

3'1 Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok predstavuje sumu

3iľ;jľ'irľix]:ľJ"1ľ""deväťdesiat 
EUR), ktorá je neodkladne splatná clo dvadsiatich dní na účet poskytovatelb odo

3'2 Zmĺuvné strany sa dohodli, že súčasťou odplaty nie je DPH, pričom ak ide o zdaniteľný obchod a nejde o obchodoslobodený od DPH pod|'a príslušných daňových predpisov, poskytovatel'bude účtovať k odplate aj DP11 a objednávatel, jepovinný DPH poskytovatelbv| spolu s odplatou uhradiť.

3'3 Pri omeškaní objecJnávateľa so zaplatením oĺ1platy podl'a odseku 3.]. a 3.4 tohto článku zap|atí objednávateľ úroky zomeškania vo výške 0'1% (slovom jednej desatiny.percenta) z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania aposkytovatel'má právo nepokračovať un uypro.ou.ní žiadosti o nenávratn1i finančný príspevok a poskytovaní súčinnosti priúkonoch súvisiacich so žiadosťou o nenáviatný finančný príspevok až do jplného uhradenia dlžnej sumy Vrátane zmluvnejpokuty' Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvná pokuta cJohodnutá V tomto bode je svojou výškou primeraná hodnote avýznamu zabezpečovanej povinnosti'

3'4 Zaslužbyvzmyslebodu2'10tejtozmluvy,zaplatí objednávatel'poskytovateľovi odplatuvovýške 1ooo,_EUR(slovom:jedentisíc EtJR) do tridsiatich dní odo dňa'podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medziobjednávateľom a riadiacim orgánom' odplatu defĺnovanú V tomto bocJe zmluvy zaplatí objednávate|, poskytovatelbvi nazáklade vystavenej fa ktú ry.

článok 3
Odplata

článok 4
Spoločné ustanovenia

4'J' Poskytovatel'má právo poverĺť vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok, alebo jej častĺ tretiu osobu. Vtakom prípade poskytovatel,akoby vypracoval žiadosť sám.



4'2 objednávatel'udel'uje poskytovatelbvĺ súhlas podl'a zákona č. 1.8/201,8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so spracovaním osobných údajov v rozsahu všetkých oronný.r]údajov poskytnutých objednávatelbm poskytovatelbvi na základc tejto zmluvy pre vlastnó potreby poskytovatelb a prJpotreby osôb spolupracujúcich s poskytovatel'om pri plnenĺzáväzkov poskytovatel'a podlb tejto zmluvy. objednáVatel,týmtoudel'uje súhlas uvádzaťsvoje obchoĺ1ne meno v rámci propagácie a reklamy poskytovatel,a.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda medzi nimi
nasledujúcim po dnije-| zverejnenia podlb 5 47a občianskeho zákonníka.

5']' Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že vypracovaním a podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevoknevzniká objednávatelbvi nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku' Poskytovatel'nezodpovedá za škodu,ktorá objednávatelbvi Vznikne ak nebude uzatvorená zmluva o postytnutĺ plĺspevtu'

5'2 Sporné otázky budú prednostne riešené rokovaním zodpovedných zástupcov oboch zmluvných strán. V prípade, ženedôjde k takejto dohode, platia v plnom rozsahu prĺslušne zákonnc ustanovenia obchodneho zákonnÍka a o'tatné platnóprávne predpisy Slovcnskej republiky.

5'3 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sú plne spôsobilé k právnym úkonom obsiahnutým v tejto zmluve, kedy ichzmluvná vol'nosť nie je ničím, najmä na strane objednávatel'a, obmedzenj a majú všetky potrebnó povolenia, rozhodnutiaalebo iné úkony, ktoré sú pre platnosť a účinnosť tejto zmluvy vyžadované platnými právnymĺ predpismi Slovenskejrepubliky' pričom v prípade, že niektorá zo zmluvných strán svo]im konaním spôsobí neplatnosť tejto zmluvy aĺebo aj lenniektorých jej ustanovení, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenej druhej zmluvnej strane.

5'4 Zánikom tejto zmluvy nezanikajú nároky zmluvných strán z tejto zmluvy na peňažné plncnia, ktoré vznikli pred jejzánikom, a tiež tie práva z tejto zmluvy, ktoré pod|'a svojho obsahu majú trvať aj po zániku tejto Zmluvy' Táto zmluva savyhotovuje v dvoch identických vyhotoveniach, pojednom Vyhotovení pru k.zuĺ zmluvnú stranu.

5'5 Táto zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluvné stranyprehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumcĺi, a na znak toho, že jej obsah vyjadruje ich skutočnú a slobodnúvôl'u, pripájajú svoje podpisy'

platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom

objednávatel':

V Malom Slavkove dňa 23.10.2019

Poskytovatel':

V Šali dňa 23.1o.2o1.g

Meno: Peter llaran -konatel'

CS Consľlting lnternational, s.r.o.

'P. 
J. Šafárika 377/7, g27 01 Šďa

lCo:51 753 871 DlČ: 2720778308
lČ opn: sK2l2o7783o8

Meno: t.adislav Oravec - starosta


