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Zmluva o poskytnutí služby   
č. 22042022B 

uzavretá podľa § 269 ods. 2Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  

 

 

ZMLUVNÉ STRANY: 

 

Obchodné meno:  Gemini Group s. r. o. 

Sídlo:       Jégého 16999/8, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 

IČO:    36846244  

DIČ:     2022478315 

IČ DPH:    SK2022478315 

Bankové spojenie:  4014106197/7500, vedený v ČSOB, a. s.,  

IBAN:     SK7275000000004014106197 

Zapísaná:   v OR OS Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 48351/B  

Za spoločnosť koná:   Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA - konateľ spoločnosti 

  

           ( ďalej len „Dodávateľ “ )  

 

a 

Názov:    Mesto Námestovo 

Sídlo:       Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo 

IČO:    00314676 

DIČ:     2020571707 

Koná:    Milan Hubík, primátor mesta  

E-mail:    dusan.jendrasik@namestovo.dcom.sk 

   

     

  (ďalej len „Objednávateľ“ )   

        

sa dohodli na tejto Zmluve o poskytnutí služby (ďalej len „Zmluva“): 

 

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 

1.  Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby v oblasti externého 

manažmentu nasledujúceho projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ: 

 

Názov projektu:   “PODPORA ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY“ 

Názov OP:   Operačný program Kvalita životného prostredia 

Kód projektu v ITMS:  NFP302040BDH8 
  

(ďalej len „projekt“), ktorý realizuje Objednávateľ na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku uzavretej s príslušným riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom. Rozsah 

plnenia Dodávateľa voči Objednávateľovi je podrobne špecifikovaný v článku II. tejto Zmluvy. 

2.  Predmetom tejto Zmluvy je aj záväzok Objednávateľa riadne a včas prevziať plnenie od Dodávateľa a zaplatiť 

Dodávateľovi odmenu podľa článku III. tejto Zmluvy za služby poskytnuté podľa článku II. tejto Zmluvy. 

 

 

Článok II. 

Rozsah poskytovaných služieb 

1.  V rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy bude dodávateľ vykonávať pre objednávateľa služby súvisiace s projektovým 

manažmentom projektu počas udržateľnosti projektu: 
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a)    monitoring následných správ: 

- sumarizácia údajov potrebných pre vypracovanie následných správ projektu, 

- spracovávanie následných monitorovacích správ, vrátane ich zadania do ITMS, 

2.  Pokiaľ z obsahu alebo povahy akéhokoľvek dokumentu alebo výstupu vyhotoveného Dodávateľom v súvislosti 

s plnením predmetu tejto zmluvy vyplýva, že jeho súčasťou je akýkoľvek výstup (alebo jeho časť) uvedený v tejto 

Zmluve, považuje sa takýto dokument alebo výstup za čiastočné plnenie predmetu Zmluvy bez ohľadu na označenie 

alebo názov takéhoto dokumentu alebo výstupu.  

 

 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

1.  Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí Dodávateľovi cenu za poskytnuté služby a plnenia podľa tejto Zmluvy, článku 

II., ods. 1 písm. c)  vo výške 300,- EUR bez DPH (slovom: tristo eur bez DPH) za každú vypracovanú následnú 

monitorovaciu správu. Dodávateľ bude fakturovať poskytnuté služby na základe dodaných výstupov. 

2.  V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa na realizáciu projektového manažmentu. 

3.  Podkladom pre zaplatenie ceny je faktúra - daňový doklad vystavená Dodávateľom a doručená Objednávateľovi. 

Splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia Objednávateľovi. 

4.  Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za činnosti uvedené v článku II., ods. 1 písm. a) až c)  maximálne jedenkrát 

za každý mesiac ku koncu kalendárneho mesiaca podľa skutočne dodaných výstupov.  

 

 

Článok IV. 

Trvanie zmluvy 

1.  Táto Zmluva sa uzatvára na dobu trvania projektu, najskôr však od podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku do zaslania hlásenia o ukončení projektu (záverečná monitorovacia správa a záverečná žiadosť 

o platbu) resp. finančného zúčtovania projektu.  

 

 

Článok V. 

Miesto plnenia 

1. Miestom dodávky plnenia je sídlo Objednávateľa.  

2. Práce budú realizované na pracoviskách Dodávateľa a Objednávateľa, v súlade s potrebami vyplývajúcimi z rozsahu 

podľa článku II. tejto Zmluvy.  

 

 

Článok VI. 

Povinnosti a zodpovednosť dodávateľa 

1. Dodávateľ je povinný plniť predmet Zmluvy vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné 

nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou v zmysle podmienok dohodnutých v Zmluve a zodpovedá za kvalitu ním 

poskytnutých služieb.  

2. Dodávateľ je oprávnený vykonávať činnosti podľa tejto Zmluvy prostredníctvom svojich zamestnancov, alebo 

prostredníctvom subdodávateľov.  

3. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracoviskách 

Objednávateľa. 

4. Po vykonaní predmetu Zmluvy alebo pri zániku záväzku plniť predmet Zmluvy je Dodávateľ  povinný do 14 dní odo 

dňa splnenia predmetu Zmluvy alebo zániku záväzku plniť predmet zmluvy, vrátiť Objednávateľovi všetky 

nespracované podklady a originály dodaných podkladov, ktoré od neho v súvislosti s plnením Zmluvy prevzal alebo 

iným spôsobom získal, o ktorých vrátenie Objednávateľ výslovne požiada. 

5. Dodávateľ nezodpovedá za chyby a vady a prípadné škody vzniknuté Objednávateľovi prípadne akýmkoľvek tretím 

osobám spôsobené používaním výsledkov činnosti Dodávateľa Objednávateľom, ktoré vznikli na základe 

nesprávnych informácií poskytnutých Dodávateľovi Objednávateľom alebo v dôsledku iných dôvodov majúcich 

pôvod u Objednávateľa. 

6. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
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 Oprávnenými osobami sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly SR, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

 

 

Článok VII. 

Oprávnenia a záväzky objednávateľa 

1.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi pri plnení tejto Zmluvy všetku potrebnú súčinnosť.  

2.  Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy vytvoriť Dodávateľovi primerané podmienky, hlavne však 

zadovážiť a sprístupniť Dodávateľovi všetky údaje a informácie potrebné pre plnenie predmetu Zmluvy.  

3.  Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oboznamovať Dodávateľa so všetkými novými skutočnosťami, o ktorých sa 

dozvie alebo mal dozvedieť pri svojej činnosti a ktoré sú alebo môžu byť vo vzťahu k predmetu Zmluvy. 

 

Článok VIII. 

Organizácia a riadenie Projektu 

1. Projekt bude realizovať Dodávateľ a súčinnosť zo strany Objednávateľa bude realizovaná predovšetkým 

prostredníctvom činnosti spoločnej riešiteľskej skupiny – projektového tímu, zloženého z pracovníkov Dodávateľa 

a pracovníkov Objednávateľa určených na tento účel Objednávateľom.  

2. Projektový tím sa bude stretávať podľa projektového plánu, alebo operatívne podľa potreby. Projektový tím sa stretne 

vždy na požiadanie Dodávateľa. 

 

 

Článok IX. 

Zmeny projektu 

1. Zmeny projektu a/alebo dohodnutého rozsahu konzultačných služieb a plnenia podľa tejto Zmluvy budú uskutočnené 

písomnou dohodou Zmluvných strán, pokiaľ nevyplýva z ustanovení tejto Zmluvy inak. 

 

 

Článok X. 

 Náhrada škody 

1. Ak jedna zo Zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej Zmluvnej strane vo vzťahu k tejto Zmluve, 

zodpovednosť za škodu sa bude spravovať podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok XI. 

Skončenie platnosti a účinnosti zmluvy 

1. Táto Zmluva zaniká 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 

b) akceptáciou  plnenia, 

c) odstúpením od Zmluvy. 

2. Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Dodávateľ si riadne a včas nesplnil ktorúkoľvek 

povinnosť podľa tejto Zmluvy ani potom, ako ho Objednávateľ na neplnenie písomne upozornil a na plnenie v tomto 

upozornení aj opätovne vyzval, pričom mu na splnenie povinnosti v písomnej výzve doručenej Dodávateľovi na to 

poskytol dodatočnú lehotu 7 pracovných dní. 

3. Dodávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ si riadne a včas nesplnil ktorúkoľvek 

povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy ani potom, ako ho Dodávateľ na neplnenie písomne upozornil a na plnenie 
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v tomto upozornení aj opätovne vyzval, pričom mu na splnenie povinnosti v písomnej výzve na to poskytol 

dodatočnú lehotu 7 pracovných dní. 

4. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhej strane. 

 

Článok XII. 

Ochrana informácií 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných skutočnostiach a skutočnostiach, ktorých 

zverejnenie by mohlo spôsobiť škodu druhej Zmluvnej strane.  

2. Poskytovateľ prehlasuje, že všetky poskytnuté informácie dôvernej povahy získané v priebehu poradenských prác 

bude považovať za prísne dôverné a budú výhradne použité za účelom realizácie Projektu. 

 

 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa alebo v CRZ. 

2. Na túto Zmluvu a vzťahy z nej vyplývajúce sa použijú primerane ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v platnom znení, a to vždy tie ustanovenia, ktoré sú svojou povahou najbližšie konkrétnej právnej 

skutočnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy.  

3. Zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých každé je originál, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) 

vyhotovenia a Dodávateľ obdrží jedno  (1) vyhotovenie. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že ju uzatvárajú slobodne a vážne 

a na znak súhlasu s ňou ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

5. Všetky zmeny a dodatky Zmluvy sú platné len v písomnej forme s riadnymi podpismi oboch Zmluvných strán, ak 

táto Zmluva neurčuje inak. 

 

 

Za Dodávateľa:      Za Objednávateľa: 

 

Miesto: Bratislava.     Miesto: Námestovo 

 

Dátum: .............      Dátum: .............  

 

 

.....................................................................   .................................................................... 

        Ing. Mgr. Ján Hámorník, MBA                                                Milan Hubík 
                  konateľ Gemini Group s. r. o.                                    primátor mesta Námestovo 

 

       

     


