
Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č, 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorŠích

predpisov medzi

oi:jed návatel'om: 0bec svinlca
v Zastúpení: lng, tubomír Šimko - starosta obce

sídlo: svinica 282, 04445 svinica

tčo: aa324761,

ntČ: 2a2fi4s15a

a

Poskytovatelbm: Era Novqm, s,r,o,

v zastúpení: Martin Tomčák - konáteť

síd]o: KuZmányho 71, o40 01 Košice

tčo; 52556107

Dlč: Zr2LO637a6

čt, r. Predmet zmlury

]_,], Predmetom zmluvy je poskytcvanie poradensNa v oblasti príprar"ry a spracovania

nenáVratných dotácií, implementácie píoiektov v podobe externého manažm€ntu (d'atej len

,,poradenstvo") a poskytovanie s tým súVisiacich slUžieb počas tíVania 2mluw, i_ i, od 1_1,2023 do

31.72-2023|

popis stužiebi

- spíacovanie neobmedzeného počtu žiadostí a projektóvých 7ámerov ó dotáciU

-činnostisÚvisiacesimplementácioupÍoiektov(Externýmanažment}-monitorovanie

přojektov, Zabezpečenie publicity projektov, žiadosti o ptatbu, zmenové konanie a to podl'a

konkrétnych potrieb objednávatel'a

- UskutočňovaniepriebežnéjkontrotyukončenÝchprojektov

- poskytovanie pravidelného monitoringu lryhlásených Výziev a poskYtovanie poradenstva

o aktuálnych možnostiach nenávratných dotáciia to podla požiadaviek objednávateía

- aktualizácia PHSR a iných koncepčných dokumentov

- poskYtnUtie elektřoni€kei daiabáZy píolektov



1,2 Za poskytovanie poradenstva a služieb podl'a tejto ZmlUVy ob.'ednáVatel' Zaplatí

poskrŤoVatelbvi odmenu,

čl- ll.

z-!

Píáva a povinnosti zmluvných strán

Zmluvné strany sa zavázu,iú postupovať pri plnení predmetu tejto zmluvy v súčinnosti

a to tak, aby bol ich postup v súlade so záujmami obidvoch Zmluvných strán,

Poskytov3tě|'sa zavážuje postupovať pri plnení zm|uvy podl'a pokynov objednávatel'a.

Od pokynov objednávateh je poskytovateť oprávnený odchýliť sa v prípade, len ak je

to naliehavo nevyhnutné vzáu.jme objednávat€ťa nap._ z dóvodu nebezpečenstva

vzniku škody a po márnom pokuse žískať predchádzajúci súhla§ olljednávatel'a.

B€zprostredne po tom je nevyhnutné odchýlenie sa od pokynov písomne zdóvodniť

3 násIedne u ískať súhlas ob.jednávateťa.

Poskytovatel'je povinný postupovať pri poskytovaní poradenstva a slUžieb S odboíno!

starostlivosťou a takým spósobom, aby nepoškodil záujmy objednávatera a jeho dobré

meno.

Činnosť, na ktorú §á poskytovatel' zaviazal, je povinný uskutočňovať v súlade so

záujmami objednávatelh, ktoré póskytovatel' pozná. Póškytovateí je povinný o7námiť

ob.i€dnáV€te|bvi všetky okolnosti, ktoré Zistil píi poskytovaní poradenstva a služieb

a ktoré m6žu máť vplyv na vz{ah rnedzi zmluvnými stlánami ako aj na vzťahy

abjed náVatel'á a tíetích osób.

Objednávatel' je povinný bezodkladne poskytnúť Posk}.tovateťovi všetky potrebné

iníormácie a podklady viažuce só k predmetu tejto zmluvy, ako aj všeiku súčinnosť,

o ktorú bude zo strany Poskytovatel'a požíadaný. objednávateí je povinný včas

odovzdať poskytovatelbvi veci a poskytnúť iníormácie, ktoré sú potíebné na

uskutočnelie právneho úkonu vjeho mene podla tejto žmluvy, pokia[z ich povahy

nevypl\iva, že ich má obstarať poskytovatel'.

objednávateí,ie vprípade potleby povinný VytVOriť poskytovateíovi podmienky na

plnenie povinno§tí podl'a bodu 1.1, najmá Umožniť mu v píípade potreby bežp'atne

uživať jeho kancelárske priestorY, Vrátane kancelárskeho zaríadenla a t€chníckého

r,rybavenia. obiednávateíie d'alej povinný poskytnúť Poskytovaterovi na ieho žiadosť aj

ďalšie materiálne a informačné žabezpečenie pDtrebné na realizáciu predmetu tejto

zmluvy.
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3.1

Čl. lll. odmena za poskytovanie poraden§tva a §lužieb

za poskytovanie poradenstva a s|užieb podl'a čl. l Vzniká poskytovatelbvi nárok na

pravide|nú mesačnú odmenu vo výške 220 EUR/mesiac. Faktúfa bude vystavená k 15.

dňudaného mesiaca ato póčas celej doby plaino§ti zmluvy t. j. od 1.1.2023 do

31.LZ.2O23, Sp|atnosť iednotlirných mesačných faktúr je 14 dní odo dňa ich vystavenia,

Pre prípad omeškania s úhradou závázkov si zmluvné strany dohodlj úrok z omeškania

Vo Výške 0,03 % denne ž dlžnej čiastky.

Čl, lV. Zánik rmluvy a záverečné u§tánovenia

Objednávatel' poveruje poskytovatel'a spracúvaním osobných údajov, ktoré obdrží od

objednávatel'a v súlade s platnou právnou úpravou ochrany osobných predpisov {zákon

č. 1812018 Z. Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoíých zákonov}.

Poskytovater prehlasu.je, že 5i je vedomý, že pri spracúvaní osobných rldajov vystupuje

ako sprostredkovateI'objednávatel'a a pri spracúvaní osobných údaiov bude dodržiavať

Všetky povinnosti podl'a platnej práVnej úpravy ochrany osobných údajov Vzťahujúcej sa

na §prostredkovatel'a a v rozsahu, ktorý povaha veci pripúšťa na oprávnenú osobu.

Poskytovat€l' móže od 7mluvy písomne odstúpiť pri omeškaní s platbou za

poskylnuté siužby s účinnosťou ku dňu, kedY sa o odstúpení objednáVatel'dozvedel

alebo mohol dozvedieť. Je Však povinný uskutočniť všetku činnosť tak, aby

objednáVateť neutrpel škod u.

V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy má Poskytovatel' nárok na úhradu

pomeťne,i časii odmeny a všetkých účelne vynaložených nákladov, Rozsah íakturácie

určí Poskytovateí podla rozsahu už vykonaných prác. Splatnosť faktúry je 14 dní od

jej Vystavenia.

Objednávatel' móže od zmluvy písomne odstúpiť s účinnosťou ku dňu, kedy sa

o odstúpení o bjed n áVatel' dozved el alebo mohol dozvedieť ak sa preUkáže porUšenie

ustanovení tejto zmlUVY alebo pre nedodržanie alebo porušenie platnej právnej

úpravy zo strany poskytovateIa,

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oborna zmluvnými st.anami a účinnosť

dňom nasledu.lúcim po dni zverejnenia zmluvy na web sídle obce Svinica.

Zm uva je uzavrÉtá na dobu určitú od 01,01,2023 do 31.12.2023,
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Táto zmluva je vyhotovená V 2 Vyhotoveniach, přičom objednáVatel' obdíŽÍ dva

rovnopisy a dodávateťjeden rovnopi§ pri jej podpise. Akékolvek zmeny a dodatky

k tejto zmluve sa móžU vykonať len pisomne po Vžájomnej dohode zmluvných strán,

Zmluvné stany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na zaak slobodne,

vážne, bez omYlu a bezvýhr3dne prejaveného súhlasu lu Vlastnoíučne podpí§ali.

Zm!uva sa stáVa platnoU a účinnou jej podpisom zmluvnými stranami.

vo svinici, aaa Z?,{'ZQZ-š v košiciach, dňa

.,'-? /-z- -

/ ,/--,- - ,' _.:1

§ra Nqvun, §.r.o.
kuzmányhc 71,04c 91 Košice

lčo: 52 556 107
DJČ:212í0631E6

Poskvtovatel'] Era Novum, s,r.o.

v ZastúpenÍ: M3rtin Tomčák
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objed návatel: obec sviňlca

v zastúpení: lng. (ubomír Šimko - sta.osta obce


