
Zmluva o poskytovaní služieb

Článok 1 
Zm luvné strany

1. O bjednávateľ
Názov: Obec Podbiel
Sídlo: Obec Podbiel 210,027 42 Podbiel
zastúpený: Slavomír Korčuška, starosta obce
IČO: 00314790
Bankové spojenie: V \Ab oú-S, .
Číslo účtu: (L/íj"V 2/b  
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Poskytovateľ
Obchodné meno: OPŽP SK, s.r.o.
Sídlo: Horná Lehota 104, 027 41 Oravský Podzámok
zastúpený: Ing. Dominika Ďurišová, konateľ
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19664/L
IČO: 43 775 471
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5060990424/0900
(ďalej len „Poskytovateľ“)

uzatvárajú v súlade s ustanovením § 269 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len 
„zmluva“) v nasledovnom znení:

Článok 2 
Predm et zm luvy

1. Predmetom zmluvy je  záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi počas trvania tejto 
zmluvy služby podľa podmienok tejto zmluvy a záväzok objednávateľa uhradiť poskytovateľovi za 
plnenie jeho činností dohodnutú odmenu podľa podmienok tejto zmluvy.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa v rámci predmetu zmluvy:
a) poskytnúť odborné poradenstvo pri vypracovaní žiadosti objednávateľa pre poskytnutie 

finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu pre projekt „Predchádzanie vzniku odpadu - 
kompostovaním v obci P odbieľ.(ď alej len „projekt“). Pod odborným poradenstvom sa chápe 
odborná súčinnosť pri príprave podkladov, kooperácia s Environmentálnym fondom a predloženie 
žiadosti na Environmentálny fond,

b) zabezpečiť pre objednávateľa sprostredkovanie služby odborne spôsobilej osoby pre verejné 
obstarávanie,

c) zabezpečiť pre objednávateľa vyhotovenie analýzy vzorky komunálneho odpadu,
d) zabezpečiť pre objednávateľa vyhotovenie výstupu analýzy vzorky komunálneho odpadu 

v grafickom a písomnom vyhotovení,
e) zabezpečiť pre objednávateľa vyhotovenie dohody o kompostovaní a separovanom zbere
f) zabezpečiť pre objednávateľa odborné články o správnom spôsobe kompostovania,
g) zabezpečiť po vzájomnej dohode s objednávateľom prednášku na tému správneho spôsobu 

kompostovania, a to vo vopred dohodnutom čase a mieste konania prednášky.

Článok 3
Práva a povinnosti zm luvných strán
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1. Objednávateľ je  povinný poskytovať poskytovateľovi pri plnení predmetu zmluvy potrebnú 
súčinnosť najmä mu poskytnúť všetky dostupné informácie a písomné podklady. Za súčinnosť 
podľa tejto zmluvy sa považuje najmä umožnenie plnenia tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu 
podľa článku 2 zmluvy, v dohodnutom termíne podľa článku 7 zmluvy a na dohodnutom mieste 
plnenia podľa článku 7 zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá na základe žiadosti poskytovateľa všetky písomné materiály 
potrebné na efektívne a odborné plnenie predmetu zmluvy. Objednávateľ zodpovedá za správnosť, 
pravdivosť a úplnosť informácií poskytnutých poskytovateľovi. Objednávateľ poskytne 
poskytovateľovi svoju súčinnosť v rozsahu potrebnom pre splnenie povinností poskytovateľa 
vyplývajúcich zo zmluvy.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že na dosiahnutie predmetu zmluvy umožní poverenému zástupcovi 
podľa článku 4 zmluvy poskytovateľa vstup do svojich priestorov za účelom získania a preverenia 
informácií potrebných na vykonávanie predmetu zmluvy, kedykoľvek o to poskytovateľ požiada.

4. Poskytovateľ je  povinný skontrolovať úplnosť predložených dokladov a upozorniť objednávateľa 
na zistené nedostatky alebo ich neúplnosť, nekompletnosť.

5. Poskytovateľ si je  povinný časový termín a miesto prednášky vopred odsúhlasiť s objednávateľom.

6. Poskytovateľ si je  povinný časový termín a miesto odobratia vzorky komunálneho odpadu pre 
vyhotovenie jej analýzy vopred odsúhlasiť s objednávateľom.

7. Poskytovateľ je  povinný postupovať pri zabezpečovaní predmetu zmluvy s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s najnovšími právnymi a odbornými poznatkami a postupmi.

Článok 4 
O statné práva a povinnosti

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že po dobu účinnosti zmluvy sa budú riadne a včas vzájomne 
informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré súvisia priamo alebo nepriamo s uskutočňovaním 
predmetu zmluvy. Všetky informácie sú zmluvné strany povinné poskytovať písomnou, ústnou 
alebo e-mailovou formou tak, aby bol zachovaný dôverný charakter informácií.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že úkony spojené s plnením predmetu tejto zmluvy sú oprávnené 
vykonávať nasledovné osoby:

za Objednávateľa: obec Podbiel, tel. č.: 043/5381031, e-mail: podbiel@podbiel.sk 

za Poskytovateľa: Ing. D. Ďurišová, tel. č.: +421 918 867 399, e-mail: dominikakom@gmail.com

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že informácie označené slovným spojením „Dôverné“ budú chrániť. 
Zároveň zmluvné strany vyhlasujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany ich nevyužijú pre seba a/ani pre tretie osoby, neposkytnú ich tretím osobám a ani neumožnia 
prístup tretích osôb k informáciám označeným slovným spojením „Dôverné“.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že po dobu účinnosti zmluvy, ako aj v období 5 rokov po jej ukončení 
budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú predmetu tejto Zmluvy, 
najmä o skutočnostiach, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, alebo ktorých zverejnenie je 
zakázané v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, alebo legislatívy Európskeho 
Spoločenstva.

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že akceptuje autorské práva poskytovateľa k písomným materiálom, 
ktoré od neho obdrži a prehlasuje, že ich použije len pre účely určené touto zmluvou a v súlade 
s písomnými pokynmi poskytovateľa.

Článok 5 
Odm ena a platobné podm ienky
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1. Odmena za služby poskytnuté v zmysle článku 2 bod 2 písm. b) až f) tejto zmluvy sa na 
základe dohody zmluvných strán určuje ako odmena za poskytnuté poradenské a konzultačné 
služby vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur). Odmena bude fakturovaná k termínu 30.06.2015.

2. Podkladom na úhradu odmeny podľa tohto článku bude faktúra vystavená poskytovateľom so 
splatnosťou 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odmeny podľa tohto článku je  poskytovateľ 
oprávnený účtovať objednávateľovi penále z omeškania vo výške 0,02% za každý deň omeškania.

Článok 6 
Platnosť zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do doby 
ukončenia realizácie projektu, ktorý je  v projekte stanovený do 31.12.2015.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán a stáva sa účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Článok 7 
Miesto plnenia

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je  sídlo poskytovateľa, ako aj sídlo objednávateľa, prípadne iné 
miesto určené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

Článok 8 
Osobitné ustanovenia

1. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby a vady poskytovaných služieb, ktoré boli spôsobené použitím 
podkladov prevzatých od objednávateľa a poskytovateľovi ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne neupozornil objednávateľa a ten na ich 
použití trval.

2. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby a vady poskytovaných služieb, ktoré boli spôsobené tým, že 
objednávateľ ani po písomnej výzve poskytovateľovi nedodá včas obsahovo aj formálne správne a 
úplné písomné podklady na uskutočnenie predmetu zmluvy alebo jej časti.

3. Účinnosť zmluvy sa končí splnením predmetu zmluvy alebo na základe písomnej dohody oboch 
zmluvných strán. V prípade, že k ukončeniu zmluvy dôjde na základe písomnej výpovede zo strany 
objednávateľa, hoci aj bez uvedenia dôvodu, s výpovednou lehotou 3 mesiace plynúcou od prvého 
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, má poskytovateľ oprávnený nárok na úhradu 
odmeny za poskytnuté poradenské a konzultačné služby súvisiacich s plnením článku 2 bod 2 písm. 
a) zmluvy v celkovej výške 300,- EUR (slovom: tristo eur).

4. Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy s výpovednou lehotou 1 mesiac plynúcou od prvého 
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede v prípade, ak:
a) je  objednávateľ v omeškaní s úhradou odmeny podľa článku 5 bod 1 zmluvy viac ako 30 dní,
b) objednávateľ poruší povinnosti ustanovené v článku 3 bod 1 až 3.
Povinnosť na úhradu vynaložených nákladov za už poskytnuté poradenské a konzultačné služby 
súvisiacich s plnením predmetu zmluvy zo strany objednávateľa poskytovateľovi zostáva v 
platnosti.

Článok 9 
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva, ako aj práva a povinnosti resp. prípadné nároky, ktoré zn e j vzniknú, sa spravuje 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
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predpisov. Tými istými predpismi sa spravujú aj práva a povinnosti touto zmluvou 
neupravené, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva opak.

2. Ustanovenia tejto zmluvy možno meniť a/alebo dopĺňať len vo forme písomných dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva je  napísaná v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno 
vyhotovenie.

4. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o je j platnosť, výklad alebo 
zrušenie, budú prednostne riešené dohodou. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto 
predložené a riešené na príslušnom všeobecnom súde.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak prejavu 
slobodnej, vážnej a určitej vôle ju  nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok 
vlastnoručne podpisujú.

Za Poskytovateľa: Za O bjednávateľa:

v Hornej Lehote, dňa v Podbieli, dňa

OPŽP SK, s.r.o.
Ing. Dominika Ďurišová 

konateľ
Slavomír Korčuška 

starosta obce
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