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ZMLUVA 

o poskytovaní poradenských  služieb v rámci podopatrenia 7.2 – Podpora na investície 

do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 

rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo 

Bratislavský kraj) 

 

 

Uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
 

 

I. 

Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ:  Obec Svätý Peter  

Adresa:   Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter 

Zastúpený:  Ing. Jozef Jobbágy                              

IČO:                                            00 306 436 

DIČ,IČ DPH:                   2021029274 

Bankové spoj., č.účtu: Slovenská Sporiteľňa, a.s, 

IBAN: SK66 0900 0000 0000 2639 8432        

E-mail: starosta@svatypeter.eu  

Právna forma: obec  

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

 

2. Poskytovateľ:  AZ-POĽNO, s.r.o.  

Adresa:   Nad Parkom 523/3, 955 01 Tovarníky 

Zastúpený:  Miroslav Baláž, konateľ                              

IČO:                                            46 859 888 

DIČ/IČ DPH:                   SK2023616155       

Bankové spoj., č.účtu: ČSOB a.s. 

IBAN: SK06 7500 0000 0040 1912 8299        

E-mail: azpolnosro@gmail.com 

Právna forma: Spol. s r.o.  

 (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi s odbornou  

starostlivosťou nasledovné služby na projekt v rámci podopatrenia 7.2 – Podpora na 
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investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 

malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor 

energie (mimo Bratislavský kraj): 

 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 

 Podanie žiadosti cez systém ITMS2014+ 

 

 

III. 

Čas, doba a podmienky vykonávania predmetu zmluvy 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať služby v požadovanom rozsahu, kvalite a v 

dojednanom čase na základe podmienok určených vo výzve na predkladanie ŽoNFP 

vyhlásenou Miestnou akčnou skupinou. 

 

 

IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR podľa § 3 zákona 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.   

2. Dohodnutá cena za činnosti označené v odseku II. tejto zmluvy je stanovená vo výške     

800,00 EUR plus DPH, ktorú uhradí objednávateľ poskytovateľovi na základe vystavenej 

zálohovej faktúry. 

3. Lehota splatnosti faktúry je 7 dní odo dňa doručenia.  

 

 

 

V. 

Doba trvania zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. po dobu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Zmluva nadobúda  platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 

 

 

VI. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch účastníkov meniť a dopĺňať. Všetky 

dodatky a doplnky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi 

zmluvnými stranami. 

2. Účastníci prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle 

bol slobodný a vážny a doslovné znenie tejto zmluvy je s ich prejavom vôle v úplnom 

súlade. 
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3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jeden 

rovnopisov a poskytovateľ jeden rovnopis. 

4. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej znením nimi vlastnoručne 

podpísaná. 

5. V prípade, ak objednávateľ neodovzdá podklady spojené s predmetom tejto zmluvy, čo 

bude brániť kompletizácií Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, poskytovateľ si 

vyhradzuje právo na preplatenie skutočných nákladov spojených s prácou na predmete 

zmluvy. 

 

 

 

 

 

V Tovarníkoch,  dňa 23.03.2020       Vo Svätom Petre, dňa 23.03.2020 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

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

        Poskytovateľ                      Objednávateľ   

                      


