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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 
 

číslo: 04/2018 
uzavretá medzi Zmluvnými stranami: 

 
 
Obchodné meno: Obec Jánovce 

Sídlo:     Jánovce 248, 059 13 

IČO:     00326259 

DIČ:     2020674909 

Zastúpenie    

Meno a priezvisko:  Jozef Kacvinský     

(ďalej len ako “Odberateľ”) 
a 
 

Obchodné meno : Občianske združenie Fundament 

Sídlo:     Daxnerova 508/33 97901 Rimavská Sobota 

IČO:     35997371 
DIČ:     2021010618 

Zastúpenie:    
Meno a priezvisko:  Štefan Hajdú 
 
(ďalej len ako “Poskytovateľ”) 
 
 (pre účely tejto Zmluvy sa Odberateľ a poskytovateľ označujú spoločne aj ako „Zmluvné 

strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 
 
 

uzavreli túto zmluvu o poskytnutí služby: 
 
 

Časť I.  
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je zabezpečenie služieb, (ďalej len „Služby“) v rozsahu 
definovanom v článku I odsek 2 a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Odberateľ 
sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi cenu dojednanú v tejto Zmluve. 

2. Presnejší popis jednotlivých častí Služby je špecifikovaný v Prílohe 1, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Poskytovateľ zabezpečí službu v rozsahu, ktorý 
určí odberateľ v Prílohy č. 1. 

3. Poskytovateľ má právo k svojej činnosti súvisiacej s plnením tejto zmluvy prizvať aj 
ďalšie osoby, ak to k splneniu predmetu zmluvy bude potrebné. 

 
 

Časť II.  
Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, na cene za zabezpečenie služby, podľa tejto Zmluvy vo výške:  

 Urečnenej v bode 3 tejto časti zmluvy. 
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2. Dohodnutá cena služby zahrňuje všetky oprávnene vynaložené náklady Poskytovateľa 
pri vykonávaní dojednanej služby. Súčasťou ceny sú aj akékoľvek poplatky/odmeny za 
prevody práv resp. udelenie licencií resp. iných oprávnení, ktoré sa v zmysle predpisov 
platných na území SR/EÚ vyžadujú na riadne užívanie služby v čase odovzdania. 
Zmena Ceny je možné meniť iba na základe písomnej dohody vo forme dodatku k tejto 
Zmluve. 

3. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť predmet plnenia nasledovne:  

 V zmysle vydaných faktúr na kvartálne obdobia podľa Prílohy 1. 

 Pričom samotná fyzická úhrada bude realizovaná na základe vystavenej faktúry 
po kontrole odberateľom a to aj za viaceré mesačné obdobia za sebou alebo 
prípadne na základe dohody s odberateľom. 

4. Odberateľ uhradí sumu za službu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla 
Odberateľa bankovým prevodom na účet Poskytovateľa uvedený na faktúre, ak táto 
faktúra obsahovo aj formálne spĺňa všetky zákonom stanovené a dohodnuté náležitosti 
a boli splnené podmienky k vystaveniu a úhrade faktúry podľa tejto Zmluvy. 

5. Ak faktúra nespĺňa obsahové a formálne náležitosti požadované podľa zákona a tejto 
Zmluvy, alebo ak neboli splnené podmienky k vystaveniu a úhrade faktúry podľa tejto 
Zmluvy, je Odberateľ oprávnený faktúru vrátiť a písomne požiadať Poskytovateľa o 
odstránenie nedostatkov. Lehota splatnosti tejto faktúry začne plynúť až odo dňa 
doručenia opravenej/doplnenej faktúry Odberateľovi.  

6. Platobná povinnosť Odberateľa sa považuje za splnenú v deň, kedy je príslušná platba 
pripísaná v prospech bankového účtu Poskytovateľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy. 

 
 

Časť III.  

Komunikácia Zmluvných strán 

1. Akékoľvek oznámenia jednej Zmluvnej strany adresované druhej Zmluvnej strane, 
urobené podľa tejto Zmluvy, musia byť vyhotovené písomne a doručené druhej Zmluvnej 
strane v písomnej forme, t. j. listom, e-mailom, alebo faxom.  

2. Zmluvné strany sa dohodli že za všeobecnú komunikáciu medzi Zmluvnými stranami, 
pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, budú zodpovedné tieto kontaktné osoby: 

3. Za Odberateľa: Zmluvné a obchodné náležitosti: Jozef Kacvinský, email: 
janovce@obec-janovce.sk, tel.: 0902 917 800 

4. Za Poskytovateľa: Katarína Véghová, email: veghk@rsnet.sk, tel.: 0905 910 506,  
Mgr. Štefan Hajdú, email: ozfundament@rsnet.sk, tel.: 0905 944 648.  

5. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť kontaktné osoby, sú však povinné na takúto 
zmenu druhú Zmluvnú stranu písomne do piatich dní upozorniť. 

 

 
Časť IV. 

Ochrana informácii 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zaobchádzať s informáciami, získanými od Odberateľa ako 
s informáciami dôvernými, zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich ochranu pred 
tretími osobami minimálne v takom rozsahu, ako chráni vlastné dôverné informácie 
podobnej povahy a dôležitosti (ktoré však nebudú v menšom rozsahu a kvalite, ako je 
rozumné a obvyklé). Poskytovateľ nie je oprávnený informácie uvedené v tejto Zmluve 
poskytnúť tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Odberateľa. 

mailto:janovce@obec-janovce.sk
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V prípade poskytnutia uvedených informácií tretím osobám je Poskytovateľ povinný 
zabezpečiť zaobchádzanie a mlčanlivosť tretej osoby v rovnakom rozsahu  ako je 
viazaný Poskytovateľ. 

 
2. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú Zmluvné strany len v 

rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci striktne dodržiavali pravidlá 

obvyklé pri ochrane dát a informácii pri práci s dátami Objednávateľa. 
 
4. Odberateľ týmto poveruje Poskytovateľa, aby v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto 

Zmluvy spracúval v rámci výkonu služby a v súvislosti so zabezpečením činnosti 
nevyhnutné osobné údaje pre realizáciu služby v zmysle Zmluvy spracúvané v 
informačných systémoch Odberateľa. Spracúvanie týchto údajov môže byť 
uskutočňované výlučne za účelom plnenia podľa tejto Zmluvy, pričom okrem zákonných 
povinností vzťahujúcich sa na spracúvanie osobných údajov, sa plne aplikujú povinnosti 
zachovávania mlčanlivosti podľa tohto článku tejto Zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený 
spracúvať osobné údaje len počas realizácie podľa tejto Zmluvy a okamžite po jej 
ukončení všetky a akékoľvek osobné údaje, ktoré v tejto súvislosti spracúval 
bezodkladne zlikvidovať. Poskytovateľ týmto výslovne prehlasuje a potvrdzuje, že bol 
Odberateľom riadne poučený o právach a povinnostiach uvedených v zákone 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, najmä o zodpovednosti za ich porušenie v 
zmysle § 17 citovaného zákona. 

 

 
Časť V. 

Ukončenie Zmluvy 

1. Túto Zmluvu je možné predčasne ukončiť aj písomnou dohodou Zmluvných strán. 

2. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ako pri podstatnom porušení Zmluvy, 
pričom Zmluva zaniká dňom doručenia odstupujúceho prejavu Poskytovateľovi, ak: 

3. Poskytovateľ opakovane a závažne porušil svoje zmluvné povinnosti uvedené v tejto 
Zmluve, alebo 

4. Poskytovateľ je platobne neschopný, podal návrh na vyhlásenie konkurzu, bol na jeho 
majetok vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na jeho vyhlásenie zamietnutý pre 
nedostatok majetku, alebo vstúpil do likvidácie. 

5. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zo strany Odberateľa a Poskytovateľa si Zmluvné 
strany vzájomne vyrovnajú všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti 
odstúpenia od tejto Zmluvy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti 
odstúpenia od tejto Zmluvy. 

6. Odstúpením od tejto Zmluvy zo strany Odberateľa nie je dotknuté jeho právo na 
uplatnenie si svojich nárokov vyplývajúcich porušenia Zmluvy, vrátane jeho oprávnenia 
na náhradu prípadnej škody. 

7. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa doručuje Poskytovateľovi/Odberateľovi doporučeným 
listom s doručenkou na adresu sídla Poskytovateľa/Odberateľa uvedenú v záhlaví tejto 
Zmluvy, ak nebude preukázateľne oznámená Odberateľovi Poskytovateľom iná adresa 
na doručovanie. Pokiaľ si Poskytovateľ odstúpenie od Zmluvy zaslané týmto spôsobom 
z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa odstúpenie od Zmluvy za doručené na 
5. deň odo dňa jeho odoslania aj keď sa Poskytovateľ o jeho doručení (uložení na pošte 
) nedozvedel. Ak Poskytovateľ odmietne odstúpenie od Zmluvy prevziať, považuje sa 
toto za doručené dňom, keď bolo prevzatie odmietnuté. 
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8. Ak Odberateľ bude v omeškaní s poskytnutím  súčinnosti podľa tejto Zmluvy a túto 
súčinnosť neposkytne ani v dodatočnej lehote poskytnutej Poskytovateľom v dĺžke  
najmenej 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na poskytnutie vo výzve 
špecifikovanej súčinnosti, Poskytovateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy. 

 

 
Časť VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými 
stranami. 

2. Túto Zmluvu možno zmeniť alebo dopĺňať len na základe dohody oboch Zmluvných 
strán, ktorá bude mať formu písomného dodatku, podpísaného oprávnenými zástupcami 
oboch Zmluvných strán. 

3. Zmena identifikačných údajov spoločností zapisovaných do obchodného registra (napr. 
sídla, zástupcu), ako aj číslo účtu, zmeny útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie 
Zmluvy alebo zmena kontaktných osôb sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce si 
uzavretie dodatku k tejto Zmluve. Zmluvná strana je povinná zmeny týchto údajov – v 
závislosti od okolností prípadu - oznámiť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného 
odkladu písomne, najneskôr však 10 dní pred prijatím zmeny, alebo do 10 dní po vzniku 
účinnosti zmeny (registrácia). 

4. Nadpisy v Zmluve slúžia iba k jej prehľadnosti a neberú sa do úvahy pri výklade Zmluvy, 
rovnako sa nepovažujú ani za definície, alebo za vysvetlivky jednotlivých zmluvných 
ustanovení. 

5. Právne vzťahy výslovne touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka Slovenskej republiky, ako aj ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

6. Táto Zmluva a zmluvné vzťahy, ktoré na jej základe vznikajú sa budú riadiť vo všetkých 
bodoch slovenským právom. 

7. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden pre Poskytovateľa a tri pre 
Odberateľa. 

8. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, bola spísaná podľa ich 
skutočnej a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou oprávnení 
zástupcovia Zmluvných strán pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.  

 
 
 
 

V Rimavskej Sobote dňa: 20.4.2018   V Jánovciach dňa: 18.4.2018 
 
Za Poskytovateľa 
 
 
____________________________ 
Predseda, štatutárny zástupca  

Za Odberateľa  
 
 

____________________________ 
                  Jozef Kacvinský, starosta obce 

 

Prílohy: Príloha 1: ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB 
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PRÍLOHA 1 
ŠPECIFIKÁCIA SLUŽIEB 

 

 

Za účelom zabezpečenia služby, v zmysle zmluvy článok I ods. 2, bude Poskytovateľ 

zabezpečovať nasledovné aktivity: 

 

PONUKA NA JEDNOTLIVÉ ČASTI 
  hodiny/mesiac počet mesiacov jednotková cena celkovo 

Projektov manažér 10 33 19,50 € 6 435,00 € 

Finančný manažér 10 33 19,50 € 6 435,00 € 

Manažér monitorovania 9 33 19,50 € 5 791,50 € 

Réžia  33 50,00 € 1 650,00 € 

SUMA SPOLU - - - 20 311,50 € 

 

Dohodnutá odmena zahŕňa všetky súvisiace služby a náklady (telekomunikačné, 

internetové a poštové poplatky, náklady na spracovanie, tlač a distribúciu listov a 

informačných materiálov, cestovné a stravné úhrady a ďalšie).  

 


