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 Zmluva o poskytnutí služieb 
  
 uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 
Objednávateľ: Obec Chtelnica 
sídlo:            Námestie 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica 
identifikačné číslo:    00 312 584 
DIČ :              2020530886 
bankové spojenie:       VUB, a.s. Trnava 
zastúpený:             Ing. Ján Horváth, starosta obce 
IBAN:   SK85 0200 0000 0000 0632 6212 
 
a 
 
Zhotoviteľ:           Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany 
sídlo:            Ulica Pekárska 7489/40A, Trnava 917 01 
identifikačné číslo:    37840177 
DIČ :            2022080247 
bankové spojenie:     Prima banka Slovensko a.s. Trnava 
číslo účtu:                  1503869001/5600 
IBAN:             SK8556000000001503869001 
zastúpený:            Ing. Stanislava Š. Papánek, riaditeľka 
 
 Vyššie uvedené zmluvné strany, obec Chtelnica (ďalej len objednávateľ") na strane jednej 
a Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany (ďalej len "zhotoviteľ") na strane 
druhej uzatvárajú v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o poskytnutí 
služieb: 
 
 
 
 Článok I 
 Predmet zmluvy 
 
1.1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať „riadenie projektu“ v rámci projektu 

“Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica“,  
 

Činnosti/služby, ktoré sú zahrnuté v procese riadenia projektu: 
• projektový a finančný manažment projektu počas implementácie projektu  
• komunikácia s RO 
• príprava a predkladanie monitorovacích správ, v prípade aj ich doplnení 
• príprava a predkladanie žiadostí o platbu, v prípade aj ich doplnení 
• príprava a predloženie záverečnej MS a ŽoP, v prípade aj jej doplnenie 
• v prípade potreby aj príprava a predkladanie žiadostí o zmenu 
• komunikácia s prijímateľom a dodávateľmi jednotlivých aktivít projektu 
• účasť na kontrolných dňoch a kontrolách na mieste konaných RO  
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za čo sa objednávateľ zaväzuje platiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo (Čl. III tejto 
zmluvy).  

                         
 

1.2. Výsledkom  bude:  

      

Zabezpečenie riadenie projektu v rámci projektu “Centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti Chtelnica“ 

 
Článok II 

 Nakladanie s výsledkami  
 
2.1. Objednávateľ je oprávnený využívať všetky výsledky až po zaplatení ceny za dielo. 
 
 
 
 Článok III 
 Cena a platobné podmienky 
 
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za kompletnú realizáciu je 19 750,00 Eur bez DPH / 

23 700,00 Eur s DPH. 
           

Zhotoviteľ je platcom DPH.  

 

3.2       Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutú cenu za poskytnutie služby bude zhotoviteľ 

fakturovať objednávateľovi priebežne, a to v 3 splátkach. 

 
Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet 
zhotoviteľa. 

 
3.3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dielo má zhotoviteľ nárok na 

zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
 
 
 
 Článok IV 
 Trvanie zmluvy 
 
4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania hlavných aktivít projektu. 
 
4.2. Nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú počas trvania zmluvy, nie sú dotknuté uplynutím 

času, na ktorý bola zmluva uzavretá. 
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 Článok V 
 Záverečné ustanovenia 
 
5.1. Táto zmluva nadobudne platnosť momentom jej podpísania obidvoma zmluvnými 

stranami. 
 
5.2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán 

formou písomných dodatkov. 
 
5.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre objednávateľa a jeden 

pre zhotoviteľa. 
 
5.4. Osoby podpisujúce túto zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán 

a uzavrieť takúto zmluvu. 
 
5.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú 

ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá ich 
skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú. 

 
5.6.  Zmluva nadobúda platnosť dátumom podpisu a účinnosť dňom zverejnenia na webovej 

stránke objednávateľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Chtelnici, dňa ...................                                            V Trnave, dňa  ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        –––––––––––––––––––                                                      –––––––––––––––––––– 
            Ing. Ján Horváth                                    Ing. Stanislava Š. Papánek                                                           
         starosta                       riaditeľka                                                              


