údaje uvedené v zmluve o poskytnutí príspevku, najmä údaje o výške nenávratného finančného
príspevku a o výške percentuálneho podielu tohto príspevku na oprávnených nákladoch.
„výzvou na predkladanie žiadostí“ sa rozumie výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci Opatrenia, zverejnenej riadiacim orgánom.
„poskytovaním súčinnosti pri úkonoch súvisiacich so žiadosťou“ sa rozumie záväzok poskytovateľa,
poskytnúť objednávateľovi poradenstvo pri vypracovaní žiadostí o platbu, vypracovaní monitorovacích
správ, komunikácii s riadiacim orgánom, monitorovaní projektu, ako aj schopnosť poskytovateľa
zabezpečiť na jeho strane materiálne, personálne a technické vybavenie pri poskytovaní súčinnosti pri
úkonoch súvisiacich so žiadosťou a to počas dvoch kalendárnych rokov odo dňa podpisu zmluvy
o poskytnutí príspevku (ďalej v texte aj ako „služba“ lebo „služby“). Poskytovaním súčinnosti pri
úkonoch súvisiacich so žiadosťou sa rozumie už aj pripravenosť poskytovateľa poskytovať
objednávateľovi súčinnosti pri úkonoch súvisiacich so žiadosťou. Objednávateľ podpisom zmluvy berie
na vedomie, že právo poskytovateľa na odplatu za poskytovanie súčinnosti pri úkonoch súvisiacich so
žiadosťou nie je závislým od rozsahu poskytnutej súčinnosti pri úkonoch súvisiacich so žiadosťou.
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi súčinnosť pri
úkonoch súvisiacich so žiadosťou a zároveň je predmetom tejto zmluvy záväzok objednávateľa
zaplatiť poskytovateľovi odplatu za poskytovanie súčinnosti pri úkonoch súvisiacich so žiadosťou.
Článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné zmeny v žiadosti, ktoré vykonal objednávateľ nemajú
žiaden vplyv na povinnosť objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi odplatu podľa článku 3 tejto zmluvy.
2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby s odbornou starostlivosťou.
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú na splnenie
povinností poskytovateľa podľa tejto zmluvy, najmä poskytnúť mu na požiadanie všetky informácie
a predložiť všetky dokumenty, ktoré má k dispozícii alebo ich od neho poskytovateľ požaduje.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že po dobu 2 rokov odo dňa podpisu tejto zmluvy neuzavrie zmluvu
s tým istým, prípadne obdobným predmetom plnenia s inou fyzickou alebo právnickou osobou ako
s poskytovateľom. Predmetom plnenia sa rozume poskytnutie súčinnosti pri úkonoch súvisiacich so
žiadosťou.
2.5 V prípade, že objednávateľ neposkytne poskytovateľovi riadne a včas všetky dokumenty
a informácie potrebné k poskytnutiu súčinnosti pri úkonoch súvisiacich so žiadosťou, poskytovateľ
nezodpovedá za bezchybnosť a úplnosť ním poskytnutej súčinnosti. Poskytovateľovi však aj naďalej
zostáva zachované právo, ale nie povinnosť, poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri úkonoch
súvisiacich so žiadosťou. Porušením povinnosti objednávateľa podľa tohto odseku nezaniká povinnosť
objednávateľa na úhradu odplaty podľa bodu 3.4 zmluvy.
2.6 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri úkonoch súvisiacich so
žiadosťou. Definitívny obsah poskytovaných služieb v zmysle tohto bodu bude určený poskytovateľom
a objednávateľ sa zaväzuje tieto služby prebrať v čase určenom poskytovateľom bez námietok vo
forme poskytnutej poskytovateľom a uhradiť poskytovateľovi odplatu podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ
poskytne objednávateľovi súčinnosť pri úkonoch súvisiacich so žiadosťou vždy len na základe
písomnej žiadosti objednávateľa o konkrétnu službu a poskytnutých dokumentov od objednávateľa.
Článok 3
Odplata
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou odplaty nie je DPH, pričom ak ide o zdaniteľný obchod
a nejde o obchod oslobodený od DPH podľa príslušných daňových predpisov, poskytovateľ bude
účtovať k odplate aj DPH a objednávateľ je povinný DPH poskytovateľovi spolu s odplatou uhradiť.

3.2 Na účely výpočtu výšky odplaty poskytovateľa je objednávateľ povinný bezodkladne písomne
oznámiť poskytovateľovi uzavretie zmluvy o poskytnutí príspevku a výšku oprávnených nákladov a to
do desiatich dní odo dňa podpisu zmluvy o poskytnutí príspevku formou predloženia originálu alebo
osvedčenej kópie rozhodnutia riadiaceho orgánu potvrdzujúcu túto skutočnosť. Zmluvné strany sa
dohodli, že v prípade, ak objednávateľ neoznámi poskytovateľovi uzavretie zmluvy o poskytnutí
príspevku podľa predchádzajúcej vety, poskytovateľ je oprávnený pri výpočte odplaty vychádzať
z verejne dostupných údajov.
3.3 Pri omeškaní objednávateľa so zaplatením odplaty podľa bodu 3.4 tejto zmluvy alebo jej časti
poskytovateľovi, čím objednávateľ poruší svoju povinnosť účastníka tejto zmluvy zaplatiť
poskytovateľovi odplatu riadne a včas, sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,1% (slovom jednej desatiny percenta) z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň
omeškania a poskytovateľ má právo nepokračovať v poskytovaní súčinnosti pri úkonoch súvisiacich
so žiadosťou až do úplného uhradenia dlžnej sumy vrátane zmluvnej pokuty.
3.4 Za služby zaplatí objednávateľ poskytovateľovi odplatu vo výške 5 (piatich) percent z oprávnených
nákladov, minimálne 10.000,- EUR (desaťtisíc EUR), maximálne však do výšky 19.900,-EUR
(devätnásťtisíc deväťsto EUR) do tridsiatich dní odo dňa podpisu zmluvy o poskytnutí príspevku medzi
objednávateľom a riadiacim orgánom. Odplata definovaná v tomto bode zmluvy bude objednávateľovi
vyúčtovaná prostredníctvom faktúry. V prípade, ak bude poskytovateľ poskytovať služby pre
objednávateľa v rámci viacerých rozličných zmlúv o poskytnutí príspevku, má sa za to, že nárok na
odplatu vo výške uvedenej v tomto bode zmluvy vzniká za každé takéto poskytovanie služieb
osobitne.
Článok 4
Spoločné ustanovenia
4.1 Poskytovateľ má právo poveriť poskytovaním služieb, prípadne ich častí tretiu osobu. V takom
prípade poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi tak, ako keby služby poskytoval sám.
4.2 Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov so spracovaním osobných údajov v rozsahu všetkých osobných
údajov poskytnutých objednávateľom poskytovateľovi na základe tejto zmluvy pre vlastné potreby
poskytovateľa a pre potreby osôb spolupracujúcich s poskytovateľom pri plnení záväzkov
poskytovateľa podľa tejto zmluvy. Objednávateľ týmto udeľuje súhlas s uvádzaním svojho obchodného
mena v rámci propagácie a reklamy poskytovateľa.
4.3 Objednávateľ nakoľko je obcou, vyhlasuje že táto zmluva bola prerokovaná obecným
zastupiteľstvom, pričom obecné zastupiteľstvo schválilo uzavretie tejto zmluvy.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1 Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že poskytovaním služieb, ktoré sú predmetom tejto
zmluvy, nevzniká objednávateľovi nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikne v súvislosti s poskytovaním týchto
služieb.
5.2 V prípade, ak objednávateľ poruší akúkoľvek svoju povinnosť uvedenú v bode 2.3, 2.4 tejto
zmluvy, alebo poskytne poskytovateľovi nepravdivé informácie, je povinný zaplatiť poskytovateľovi
zmluvnú pokutu vo výške piatich percent z maximálnej sumy oprávnených nákladov určených vo
výzve na predkladanie žiadostí, maximálne však do výšky 19.900,-EUR (devätnásťtisíc deväťsto
EUR). Túto pokutu je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi za každé jednotlivé porušenie
povinností podľa predchádzajúcej vety. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta je splatná
v deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom došlo k porušeniu povinnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že
poskytovateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinnosti
objednávateľa, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy a súčasne aj náhradu škody
presahujúcej túto zmluvnú pokutu. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvná pokuta dohodnutá v tomto
bode je svojou výškou primeraná hodnote a významu zabezpečovanej povinnosti. Zmluvné strany
vyhlasujú, že zmluvná pokuta dohodnutá v tomto bode je svojou výškou primeraná hodnote
a významu zabezpečovanej povinnosti.

