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ZMLUVA NA EXTERNÉ RIADENIE PROJEKTU č. 27/2022 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 

 

 

Objednávateľ:   Obec Kráľová pri Senci 

Sídlo:    Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci 

Štatutárny zástupca:   JUDr. Dušan Šebok 

IČO:    00306061 

DIČ:    2021006713 

Tel.:                  0903 756 688 

E-mail:            starosta@kralovaprisenci.sk 

Bankové spojenie:   

IBAN:     

 

(ďalej len objednávateľ) 

 

a 

 

Poskytovateľ:  VT Project & Consulting s.r.o.   

Sídlo:    Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa 

IČO:               52 203 077 

DIČ:   2120968795 

IČ DPH:  SK2120968795 

Tel:    +421 903 535 216 

E-mail:  vajdat67@gmail.com 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:  SK77 0900 0000 0051 5708 1411 

 

(ďalej len poskytovateľ) 

 

 

I. 

Všeobecné ustanovenie 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na Externé riadenie projektu: Prístavba základnej školy 

a telocvične v Kráľovej pri Senci (ďalej len: „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania 

postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je externé riadenie projektu spolufinancovaného z prostriedkov 

Európskych štrukturálnych fondov s názvom: „Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej 

pri Senci“, kód projektu: 302071BGG8.  

 

2. Predmetom zmluvy je poskytovanie nasledovných služieb: 

• Spracovanie žiadostí o platbu typu priebežná platba a zúčtovanie predfinancovania 
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• Spracovanie žiadostí o poskytnutie predfinancovania 

• Spracovanie doplňujúcich monitorovacích údajov 

• Spracovanie výročných monitorovacích správ 

• Spracovanie záverečnej monitorovacej správy 

• Spracovanie oznámení o zmene projektu a žiadostí o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP 

• Komunikácia s RO/SORO 

• kontrola a poradenstvo k dodržiavaniu podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP  

 

 

III. 

Miesto, termín a spôsob plnenia 

 

1. Miestom poskytovania služby je: Obec Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 900 50 

Kráľová pri Senci. 

  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť spracovanú dokumentáciu uvedenú v článku II tejto zmluvy 

na miesto plnenia uvedené v bode 1 tohto článku. 

 

3. Poskytovateľ je povinný realizovať služby v rozsahu a v súlade s termínmi uvedenými v Zmluve 

o nenávratný finančný príspevok. Termín na odovzdanie jednotlivých monitorovacích správ, 

žiadostí o platbu a ostatnej dokumentácie  stanovuje Riadiaci orgán, resp. SORO. 

 

4. Termín plnenia Zmluvy je od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy až po ukončenie 

implementácie projektu uvedeného v článku II, bod 1 tejto zmluvy.  

 

5. Termín plnenia Zmluvy je dohodnutý do 31.01.2023, resp. do riadneho ukončenia projektu, 

podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Prípadné zmeny termínu upresnia dodatky k tejto zmluve. 

 

 

IV. 

Cena za predmet zmluvy, platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Cena za predmet zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

2. Cena je stanovená ako maximálna a pevne daná. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli na cene za služby podľa článku II. Zmluvy a podľa predloženej 

cenovej ponuky nasledovne:  

 Celková cena za poskytnutie služby externého riadenia projektu je 14 000,00 EUR bez DPH 

(slovom štrnásťtisíc EUR) 16 800,00 EUR s DPH (slovom šestnásťtisíc osemsto EUR) 

 

4. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká Poskytovateľovi riadnym a včasným splnením jeho 

záväzku. Poskytovateľ má právo na vystavenie čiastkových faktúr po vykonaných činnostiach 

uvedených v článku II. Zmluvy. Prílohou každej vystavenej faktúry musia byť Poskytovateľom 

vypracované a Objednávateľom potvrdené pracovné výkazy o činnosti Poskytovateľa za obdobie, 

za ktoré sa vystavuje faktúra.  

 

5. Faktúra musí obsahovať všetky údaje v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä: 

 presné označenie Objednávateľa a Poskytovateľa, ich sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH,  
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 označenie „faktúra“ a číslo faktúry, 

 deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, deň poskytnutia služby, 

 označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť podľa tejto zmluvy, 

 fakturovanú sumu bez DPH, 

 sadzbu a výšku DPH, 

 fakturovaná suma s DPH (konečná cena), 

 predmet plnenia zmluvy vo forme: „poskytovanie služieb externého riadenia projektu“ 

v rámci  projektu s názvom „Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci“, 

kód ITMS: 302071BGG8,  

 pečiatka a podpis oprávneného zástupcu Poskytovateľa. 

 

6. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry  

vystavenej Poskytovateľom.  

 

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí poskytovateľovi cenu dohodnutú v bode 3. tohto článku 

Zmluvy formou úhrady faktúr, ktoré budú vystavené po vykonaných činnostiach spôsobom podľa 

bodu 4. tohto článku Zmluvy do maximálnej výšky celkovej cenu podľa cit. ust. zmluvy. 

 

8. Lehota splatnosti faktúry podľa bodu 8. tohto článku Zmluvy je 30 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry. 

 

9. Poskytovateľ je povinný zaslať faktúru objednávateľovi v 2 rovnopisoch. 

 

 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ je  povinný plniť predmet Zmluvy riadne a včas, s odbornou starostlivosťou podľa 

svojich najlepších schopností a vedomostí a v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

 

2. Poskytovateľ je povinný všetky výstupy vypracovať podľa formulárov vyžadovaných RO resp. 

SORO. 

 

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi spolupôsobenie, ktoré spočíva vo včasnom 

dodaní podkladových materiálov potrebných pre plnenie úloh externého projektového 

manažmentu. 

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby platiť včas. 

 

 

Článok VI. 

Sankcie 

 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto Zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie: 

a) v prípade neposkytnutia dohodnutých služieb v plnom rozsahu a včas má Objednávateľ 

právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny neúplne poskytnutých služieb 

alebo včas neposkytnutých služieb za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej 

pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na prípadnú náhradu škody; 
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b) v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny má Poskytovateľ právo na 

uplatnenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny za každý aj začatý deň 

omeškania. 

  

 

Článok VII. 

Doručovanie písomností 

 

1 Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti určené 

druhej zmluvnej strane (ďalej len „písomnosti“) musia byť doručené, ak táto Zmluva neustanovuje 

inak: 

a) v písomnej, listinnej podobe prostredníctvom pošty doporučene s doručenkou; za deň 

doručenia sa považuje dátum prevzatia zásielky, alebo 

b) formou e-mailu, pri bežnej komunikácii zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu 

príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa považuje aj správa 

automaticky vygenerovaná systémom. 

 

2. V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy alebo 

v kontaktných osobách a údajoch uvedených v záverečných ustanoveniach Zmluvy je príslušná 

zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej 

zmluvnej strane. Ak zmluvné strany nesplnia svoju povinnosť, má sa za to, že platia posledné 

známe identifikačné údaje alebo údaje vyplývajúce z príslušného registra. 

 

 

 

Článok VII. 

Trvanie a ukončenie zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.01.2023, resp. do riadneho ukončenia projektu, podľa 

toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, v súlade s účinnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku špecifikovanou v článku II. bod 1 tejto Zmluvy. 

 

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

Objednávateľa. 

 

3. Pred uplynutím lehoty uvedenej v bode 1 tohto článku túto Zmluvu možno ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od Zmluvy  podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu porušenia 

c) zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto Zmluvy budú považovať: 

a) ak Poskytovateľ najmenej trikrát mešká s poskytovaním služby, 

b) ak Poskytovateľ najmenej trikrát neposkytne službu v požadovanej kvalite, 

 

5. Plnenia riadne realizované ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou sa 

vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. 
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Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v otázkach Zmluvou výslovne neupravených sa právne vzťahy 

medzi nimi budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných 

podmienok: 

a) zverejnenie zmluvy na webovom sídle objednávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 

 

2. Zmluvné strany si na vecné plnenie a realizáciu tejto Zmluvy určili kontaktné osoby: 

Objednávateľ: Ing. Martin Berčík, tel.: 02/2129 2212, e-mail: prednosta@kralovaprisenci.sk  

Poskytovateľ: Mgr. Tibor Vajda, tel.: +421 903 535 216, E-mail:vajdat67@gmail.com 

 

3. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možno vykonávať na základe dohody zmluvných strán iba 

formou písomných dodatkov k tejto Zmluve. K návrhu dodatkov tejto Zmluvy sa strany zaväzujú 

vyjadriť v lehote 10 dní odo dňa ich doručenia. 

 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, obligatórne 

formou zmieru prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši 

zmierom, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému 

súdu. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je im dostatočne určitý a zrozumiteľný, je prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, Zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy 

a Poskytovateľ obdrží jeden rovnopis. 

 

 

 

V Šali, dňa 31.05.2022               V Kráľovej pri Senci, dňa ............... 

 

 

Za poskytovateľa:      Za objednávateľa:  

VT Project & Consulting s.r.o.      Obec Kráľová pri Senci 

 

 

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

    Mgr. Tibor Vajda                                                      JUDr. Dušan Šebok 

 

mailto:prednosta@kralovaprisenci.sk

