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Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2014 

uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
I. Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:  Obec Oľka 

Adresa :   Oľka č.174, 067 04  Oľka 

V zastúpení :   Štefan Vasilenko, starosta obce 

Tel.:, e-mail :   057 7880826, obecolka@satlan.sk 

IČO:    00323331 

DIČ:    2021173693 

Bankové spojenie:  Prima banka a.s., pobočka Humenné 

Číslo účtu:   4257035004/5600 

 

2. Zhotoviteľ:   Dušan Kantuľak 

Adresa :   Duchnovičova 531/8, 068 01  Medzilaborce 

Narodený:   09.03.1958 

ČOP, rodné číslo:  SJ 648411, 580309/6904 

Bankové spojenie:  VÚB a.s. Medzilaborce 

Číslo účtu:   1169529254/0200 

IBAN:     SK53 0200 0000 0011 6952 9254 

 

II. Predmet zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre 

objednávateľa zabezpečí potrebné služby súvisiace s externým personálom – „projektový 

manažér“ v rámci projektu: „Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky“, číslo projektu 

WTSL.02.01.00-18-183/10,podporeného z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –

Slovenská republika 2007-2013, ktorý zahŕňa následovné činnosti: 

 

- úzka spolupráca s koordinátorom a finančným manažérom projektu pri príprave 

monitorovacích správ a žiadosti o platbu 

- zber, vyhodnotenie a sumarizácia podkladov a kontrola k vecnej a finančnej stránky 

realizácie jednotlivých aktivít projektu 

- kontrola súladu plánovaných výdavkov s rozpočtom a harmonogramom projektu  

- zabezpečenie podkladov a spolupráca pri vydaní publikácie /brožúry/ a turistických 

máp 

- koordinácia, príprava a organizovanie jednotlivých aktivít projektu 
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III. Čas plnenia 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania projektu  do 31.12.2014. 

 

IV. Cena, platobné podmienky 

 

1. Za poskytnuté služby sa objednávateľ zaväzuje na základe dohody zaplatiť zhotoviteľovi 

sumu: 1800,00 EUR s DPH /slovom: jedentisícosemstoeur/ za celý požadovaný rozsah 

predmetu zmluvy. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

 

2. Cena je špecifikovaná ako maximálna a pevne daná vychádzajúc z hodinovej sadzby 12,00 € 

/hodinu a celkového rozsahu 150 hodín pre projekt. 

 

 

3. Dohodnutá cena tejto zmluvy bude vyplatená na účet zhotoviteľa na základe reálne 

vykonaných činností počas realizácie projektu v zmysle jeho harmonogramu až po ukončení 

vecnej realizácie projektu na základe pracovného výkazu predloženého zhotoviteľom 

a odsúhlaseného objednávateľom. 

 

4. Daň z príjmu príslušnému Daňovému úradu hradí zhotoviteľ. 

 

V. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 

 

Plnenie predmetu tejto zmluvy uskutoční zhotoviteľ podľa podkladov, ktoré objednávateľ odovzdá 

zhotoviteľovi a ktorých poskytnutie je závisle od objednávateľa. Za správnosť a úplnosť týchto 

podkladov zodpovedá objednávateľ. 

 

Plnenie predmetu tejto zmluvy zabezpečí zhotoviteľ na základe podkladov, ktorých prípadná ďalšia 

potreba vznikne aj v priebehu plnenia predmetu zmluvy a ktorých poskytnutie je závislé od 

objednávateľa. Budú špecifikované alebo požadované zhotoviteľom v rámci spolupôsobenia. 

 

V priebehu plnenia tejto zmluvy sa bude objednávateľ zúčastňovať konzultácii so zhotoviteľom podľa 

vlastného uváženia a požiadavky, príp. na základe výzvy zhotoviteľa. 

 

VI. Osobitné ustanovenia 

 

Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou 

a k spokojnosti objednávateľa. 

 

Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti 

a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa. 

 

Zhotoviteľ sa nesmie od pokynov objednávateľa odchýliť. Ak zhotoviteľ túto povinnosť poruší, 

zodpovedá za spôsobené škody objednávateľa. 
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Zhotoviteľ zodpovedá za škody na veciach prevzatých od objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, 

že budú zachovávať mlčanlivosť o údajoch a skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri plnení tejto 

zmluvy a skutočnostiach týkajúcich sa predmetu zákazky s tým, že nebudú použité na akýkoľvek iný 

než zmluvný účel a nebudú poskytnuté tretej osobe. 

 

Objednávateľ sa zaväzuje, že akceptuje autorské práva zhotoviteľa k písomným materiálom, ktoré od 

neho obdží a prehlasuje, že ich použije len pre účely určené touto zmluvou. 

 

Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobenú objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto 

zmluvy v rozsahu príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní obdrží dve 

vyhotovenia zhotoviteľ a dve vyhotovenia objednávateľ. 

 

Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba na základe oboch zmluvných strán a to vo forme 

písomných vzájomne odsúhlasených dodatkov. 

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

 

 

V Oľke, dňa 23.05.2014      V Oľke, dňa 23.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

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

            Dušan Kantuľak      Štefan Vasilenko – starosta obce 
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