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zMLuvA o posKyrxurí sružny
uzavretápodl,a§269orjs'2arrasl.zákorrač..5l3/l991Zl-.'obchoclnélrozákonníka\,platnomztlcntrlrcdzi

d'aie,i len ttkt> ,Znt,htva"

Gemini (iroup s, r, (),

l,amanskóho l 8, 83 l 03 I]ratislava

36846241
20224783I5
SK20224783 l 5

4014}0619717500, vedený v (']SOB a, s,

SK72 7_500 0000 0040 l4]l0 6\91

v OR OS Bratislava L, odd, Sro, r,ložka č,4835l/B

Ing, Mgr. Ján Hámorník, MBA - korratel'sptlltlčrrosti

hamornik(4 gemini group,sk

0918 524 698

v príslušnom gramatickom tvare)

olrec zálrorce

Krtíšska 173/98, 99l 06 Želovce

003 1 9694
2021243323
PaedDr. I]rar-rislerv l(ázmer - slarosta obcc

5026-40210200, ve<Jerrý v VťJB, a,s,

v príslušnonr gramatickom tvare)

(vďalŠomspoločrretiež-ako,,Zntluvnéstratly,,,inclivicluálrretiežako,,Zmluvnástrulttt,,)sadohodli
na uzavretí tc.ito ZLnlirv1,o poskyttiutí slr,ržb5,,

Sídlo:
tČo:
DIČ:
tČ ppH:

Bankové spojenie:

IBAN:
Zapísaná,.

Koná:

E-mail:
Telefón:

(ďalej len ako,,Poskytov&tel"'

a

Názov:

Sídlo;
tČo:
DIČ:
Kcná:
Bankové spojenie;

(ďale.i len ako,,Klient"

Klient a Poskytovatel'

Deftnícia pojntov

na základe žiadosti o Nrp ."nnat"nej príslušným Koorclinátoronr a v prípacle u.j""io ZmtttvY o l)oskYtnLltí PrísPevkLr' 0rant z'ahíňa Í'inanČné

b) ffť*i] ř:"r#|;;;lťffipťť*";:,J,§ TJ:iií 
,i;;iJ,;i,;;:;il;;,;;:;=,::: 

::,""""_u, 
pťogran]u in ciatívy Es,

komunitárne}ro prograínu Eť] alebo iného prc,gr.arrr, oi..ro"rr, ktorá .lt,í'inuie ut,ui e 'nnu"i, Pre ktoré moŽno Ž-iaclat' o Grant a ktorá urČuje

c) r**:,;;:X;§ilXfi:1;;:llll'ť,li; ,,il,i": ::::i].::::5:T:li":,§J,í1iJi:;iiiil: i§íli]l]; ,lli,ii"|i"'Il;"li'',",ť'u''
a rozhoduje o žiadosti o Nnl, xtory uzatr,ára r" r,^o^,"inu. t"o,1"t,, žiu,lo"i o ŇI't' i-chválil, Znrluvtt o poSkytlrLlti príspevku a ktorý vykonáva

d) *,:l:,fiffiTji.Í.lill]i..,o popisuje ,u*",. 
:,,;,l:][1]lii,i1;Iiil,j;;,._Ti';;;1']íi§;".'lí,:I1'"'o"'' 

Pl:inovanej Činrrosti' na

vykonávanie t<tore.1 ma Ktieni záujem získat, c.,,,, priro,l-l 
'Projekt 

pozostil a zo žiaclosti o NFP, osr_rovy a príloh,

i íť"l;,u;,1ť,,:]ffi;rť;ťrťť:*:;*:l;ffi:"T:il |"".T§;;:JilflÍlilil]Koo,clinát,lro na z-áklace ktorého Poskytovatťl'

' 
uipru"ou,iuaProjekt. .. J_!_l;l.\ olplrn oríltlil. o ktorýclr sa znrIuvlré stran;- clo!-roclii, že sú jej neoddelitel'nott

c)Zmluvatátozmluvavrátanevšetkýchilokutlentor.cloJatkoralebopríloh.oktorýclrsaznrIrrr,lréstran)"
Sllcast'olt: i r,. l_,, /,1,1ll,.:,, \l /,,) /,ll;ilnťllíl /l]]l(l\il ll]ťd/l N,\('í(||lllllt'lul't

podl,a rozhoclnutiu roorJináto.o boli splnene n seLry |ncl,r.icnt<1' 'ta'rur.né 
(iratttor \ nt Pl ogriiInOt]-l tltr udclctlie (j rirtllu '

l',;i"§r lilr i:t+1'
k A,



1,

1.

2.

Článot< l.
Predmet Zmluvy

predmetom tejto zmluvy je závázok poskytovatel,a spolLlplacovat, s klientom a poskyt<lvať mu slLržby a inó plnenil

smerujúce k získaniu Grantu s pracovnýrr-r predbežrrým názvotn pro.|cl<tLr: ,,RekonŠtrttk<:i(7 obecného tiradt't ct kultíu'neho

domuvobciZáhorce,,,dalej ajako,,projekt,,,vrámci i,ýzvy (kócl výzvY: .PKZP-P.4-SC431-20|1-\9)' vYhlásene.1

Ministerstvom životného prostíedia Slovenske.i repLrbliky ako riaciiacim orgánorn pre oPeraČný Program Kvalita

životného prostreclia, v zastúpení slovenskor,r inovačnort a energetickou agentúrou ako sprostredkovatel'skýrn orgánotn

pre operačný program t(valita životného prostredia (ďale,i lcrr ,,cran.lol,y. prtlgrct.nť'').Ilozstih Plnelrria PoskYtovatel'a'oČi

kti"niouije podrobne špecifikovaný v článku Il, te,itcl Zrnluvy,

predmetom tejto Zmluvy je a.i závázok Klienta riaclne a l,čas Prevziat' Plnenie ocl PoskYlo'a|el'a a zaPlatiť

poskytovatelbvi odmenu za podmienok dohodnr,rtých v člárrkrr lIl, tc.jto zrnluvy,

poskytovatel, týmto vyhlas uje, žeje oprávrrený vykonávať portldenstvo ;r r'šetk1' s tý'm súvisiace Čirrnosti podl'a tejro

Zmlul,y,žemádostatokskúsenostístakcrrrtc-lčinnost'or"r.čírn.ieplrrcspÓsobi)ýr.rskrrtočňovat'činriostipodl,atc.|toZmluvy
riadrre. odborrre. v súlade s príslrršnými právnymi predPisrni a PokYnmi Klicnta'

Článok It.

Rozsah a sp6sob spolupráce a poskytovania poradenstva

poskytovatel,sa odo dňa účinnosti tejto zmluvy zaváz,ule priebežnc klicrrttlvi poskytova1' nasledrr.júce služby a plnenia:

1,1. Monitoring apravidelné informovanie kIierrta omožnostiaclr Čerpania firrančných prostriedkov zťonclov Eú

vzhl'adom na identifikované potreby Klienta,

1.2. Podpora v komunikácii Klienta s Koorclinátorom v sIovenskom

1.3, Vypracovanie Projektu resp, Žiaclosti podl'a člírnkir [, tlds,

alebo angI ickom jazyku.

] tejto Zmlrrvy v súla<le s podmienkami Grantového

2.

3,

píogramu,
(ďalej spolu len ,,SLužbl"),

výstrrpy budú spracované (v termíne na predloženie ŽoNr.p poc1l'a oficiálnej výzvy) vo forme správy v spisovnom

slovenskom jazyku v písornnej forme aelektroriickej lo'ne na nosiči (]D/DVD-RoM v Štanclarcjnorn itlrmáte v súboroch

vytvorených nástrojmi MS .FFICE. Jeclno vyhotover-rie s CD/DVD rrosiČotn Po VYPracoVaní ostár'a Lr Klienta' ostatrré

vyhotovenia sú určené pre Koorclinátora pr.íslušného grantového proglalnLl a l počte vyhoto'errí. kloré sa na predloženie

lirirliiii;" |"drrotlivé plrreriia po(ll,a te]to ZrnlLrvy Posk) tor,trtel, prcclloŽÍ po iclr r,1 htlttl'e ttí Klicnttl'i na sch'iilerrie,

pokuttl vo \,ýške

Poskytovatel'a na

Článok III.
Odrnena

1. Klient sa zavdz,uie zaplatiť Poskytovatel,ovi odmelu ,za slúďJy a plnpnia vykonár,anó pocll'a článkLr IL ods, l , te,|tcl

Zmluvy. Nárok poskytovatel,a na odmenu pocil,a čl. Il,, ods. l.|.-1.3. ie Lrvedený v bode Z.|. a2.2' tohoto ČlánkLt' PriČom

výškaodmenyjeuvedenábezDPH,pričomDPFIbLrdepripočítanókcclkovejsumepodl'aaktuíilnojvýškyvčasc
vystavenia faktúry zo strany Poskytovatel'a,

2. Nárok na vyplater-rie odmeny podl,a čl . II., ods, l .l ,_l,3, vz,niká Poskyttlvate1,ovi nasledovne;

2.1. čiastka vo výške: = 400,- €, slolom: štryristtl cur bcz DPH ic splatriii ijo l5 r-lní ocl clorrrČer-ria 1aktúl1' l')'stavene,i

na základe predloženia Žiactosti o NFP Koordinátorovi,

3. Klie,rt sa zavázuje zap|atií,dohodnutú iinálnu odmenrt, resp..1c.1 čast' bezhotovostným prevodom zodPovedajťlce.i PeňaŽnej

SumynaúčetPoskytovatel,a,vleholerrrčenejvčlárrkLrll1.ocls.2.|c.itoZrr-rlr'rvynaztiklaclecloručenýchiaktúr.
4. Finálna odtnena alebo iej časť sa pre účeti tc.itcl Zrnlur1, pnuažui. z,a rrhrarJcrrú clňorn.je.j P|iPÍsarria na bankový ÚČet

Poskytovatel'a, uvedeného v záhlaví tejto Zmlrrvy,

5.VprípadeomeškaniasplnenímtýchtopovinnostíicKlientpovinnýirhraclit'I]oskylovatelbr,izmluvnú
0,05 o/o z neuhradenej čiastky za kažclý deň omeškallia. 'l"ýmto Ltstanovcnítn niel .je dotknutý nírrok

náhraduškody. tD */ A ,}ť,Ť a
j:,i_ ,Ji ,



1.

žiadnazoZm|uvných strán si nebude vzáiomne nárokovať úhradLr nál<laclov spo,jených s vYdaním PovolenÍ, certifikátov'

štúdií, správnych, bankových, síldnych a ani iných poplatkov súvisiacich s Činrrost'ami pre proiekt' resp. Žiac'losť o NFp'

Alt je Klient v omeškaní s platbor,r akejkol,vek čarti od,-.,eny l, zmyslc te.ito Zmlu'y, rrrá Poskytovatel' právo poŽadovat'

úrok z omeškania vo výške 0,05 7o denne z dlžnej stttnr"

Článok IV.

Trvanie Zmluvy, čas plnenia a miesto plnerria

Táto Zmluva savzaíyárana dobu určitú oc1o dňa je.i podpísarria obicJvoma Zmlr"rvrrými stranami clo clňir vYsPoriadania si

vzáiomných závázkoy ZmluvnýchstránvyplývajúcichzteitoZmluvY 1 J.. ^l._ ,];_ ^^ánicrr tpitn 7mlllvv a Klien
poskytovatel, sa zavázuje začať s realizáciou iredmetu ZmlLrvy clo 3 <lní oclo dňa PodPisu tejto ZmlLlvY a Klient je

v rovnakej lehotg povinn ý začaí, poskytovat, Posl<ytovate1,o.,i súčirin<lst' pri plnení predmetLr Zmllrv1" rra,jrná poskytnút'

I]oskytovatel,ovi všetky podklady, potrebrié pre realizáciu p'eclrnctrr zmlut'y.

poskytovatel. po zahájení prác na pro.iekte rra,ineskór cio 5 <]ní oboz.nítlrri Klienta s Prílohami/clokrrmentarni' ktorýrni

disponuje a sťr potrebné pre pro.jekt, pričom vyrnačí, ktoró pLílohy sa týkalú klienta a ktoré poskytovatel,a,

Miestom dodávky plnenia je sídlo Klienta. plnerria vyplýva.lúcc z precimctr-r ZmlLrvY br-rcle Prebc'at' Povererrý zástuPca

1.

/

4.

Čtánot< V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovatel' sazavázltje: __ .^,_: _ ,_,{|^^l_"..,, ctqrnqtlivoq',ott t, záu,
1.1. vykonáv at,právaa povinnosti založenétor-rto ZmlrrvoLr a vyplývajúrce z nei s odbornou starostlivclsťou vzátÚme a v

Klienta v rnieste dodávky plnenia,

Služby a práce Poskytovatel'a budú t,ealizovarré

prístup pracovníkov Poskytovatel'a krr všetkým

v sťrlade s grantclvým programom,

na pracoviskách Poskytovatel'a a Klierita, Klient ,ie povinný umožniť

relevantným poclklaciom/clokutnentcltn potrebnýclr pre projekt, ktoré sú

_).

2.

4.

subdodávatel'ov .

Poskytovatel,podt,atejtoZmluvyvykonávirporaclenstltlac]alšicúkon;.srnet.u.iúcekt<lmrr,abyKlientnralmoŽnosť
skoordinátorom uzavrieť zmlr,rvu o NFp. závazkom l)oskytovatel'a v žiac]rrorn prípade nie je zabezpečer.ic udeleriia

Grantr,r alebo uzavretia zmluvy o NFp. poskytovatel,nezoclpoveclá za pr$aclrrý neúspech klienttt pri ziskavaní Grantrr' ak

riaclne splnil svoje závázky vyplývajúce z tejto Zmluvy, ,,iitdosti 
o NFp, ak poskytol

poskytovatel,nezodpovedá áoneskore,,,é podanie žiar1osti o NFI, arri za poclanic neúp1nc; Z

prospech Klienta. .Lrrlnňn,
1.2, poskytovat, Klientovi bez zbytočného odklaclLr všetk1, inlorrnítcie ri Oznamol,at, skutočnosti

podmienok príslrršrrého Grantovóhcl programtl Klientom

1.3. poskytovať Klientovi podporu pri komLrnikárcii s Kotll,din,átoronr,

Poskytovatel,.jeopravnenýčinnostir.rveclenéVtc.itOZtnlul,calcboichčastivykonávai'

komunikácia je rovnocenná písomnej komunikácii ,

podstatné pre splnenie

tl.j pt,ostrcdníctvotn

Klientovi všetky služby podl'a tejto Zmlr"rvy riadne a včtts,

5, V prípade, že Poskytovatel, opomenul podať riadne všctky prílohy k žoNfrl, alebo zapríčiní také chyby či Vad),, ktorých

konaním bucie neschválenie projektu po tbrmálrre,i strárike, sa poskytovirLel'zavětzule v lehote l2 mesiacov spracovať

projekt a požiadať o NFp na rovnaký účel aj cez\n(lobclobrrú grantovú schérnr-r po písomrrom súthlase klienta, bez r-rároku

na ďalšiu oclmenu uvedenú v Čt, ttt,, ods,2,, bodeZ,| a2,2,

6. Klient je povinný zabezpečít, všetky dokrrmenty a podklaiJy. ktoró rná k clisPozícii a ktorých zabez'PeČenie.ie v'ieho

kompetencii, ktor.é móžr_r mat,vplyv na mieru. ktorou Klierrt splrrí poclmienky príslrrŠnél-ro G'arrtor'ť'ho progl'amr"r' ako a.j

také dokrrmerrty a podklad y,o zabezpečenie ktorýclr l)clskytovatel' rcti.n,o 1nžiacia a ktoré sútvisia s pro,icktorn, ziadosťorr

o NFP alebo Grantovým programom V termíne Stanoven0m Pro,1cktovým rnanažérorn l)oskytovatel,a,

1. klient je ďalei povinný poskytovatel,ovi poskyto,at, i1laximálnu súčinnost' pri poskytovarrí slrržieb podl'a tejto zmluvy

podl,apoŽiadar,iekPoskytovatel'a'na.jmlr.leporinnýz'abczpcčit.úcYast.pracol,tríkol.Klierrtanrrrokovaniachs
Poskytovatel,ornsúvisiacichsposkytovar-rírrrslrrž'iebpodl.alc.itttZ,nrlut,1'

Z tejto ZmlLlVy vyplývajúce na tretie osoby bez preclcháclza.lúcclho súhlastr l)clsk}'ttlr"atcl'a'

g'Zmluvnéstranyspolukomunikrrjútelefonicky;,faxotn.poŠrorl(l.orLnoulistLr)aleboelektror-rickoupoŠtoLt.H,lektronická

,r..,jk\ 
! i!1, i} l,: t'. ď(.

\

2,

J.

5,

I



|/

Poskytovatel,ieoprávnenývyhotovit,sikópie,odpisl,alebovýpisl'z'irkýchko1,1'ckrnateriálov,podkladov.ktorómu
poskytol klient v akejkol,vek poclobe leri pre účel1, naplrrelria tej[o znrlLtt \"

povinnosť Zmlrrvných strán zachovávat, mlčanlivosť a chránit'clóvernosť inťorrnácii z.Ískaných o<1 drLrhe^j ZmlLrvnej stranY

trvá yo vyššie uvedenom rozsahu počas trvarria te.;to Zmluvy, trko aj po skoričerrí te,ilo Zmluvy,

Na základe te.jto zmluvy poskytne Klient poskytol,atel'clvi prístupové úclale do sYstérrrr ITMS, Tieto PrístuPové Úrdaje súl

považovanézadóvernéaposkytovatel,jepovinný zabezpečir'ichochrar'rtapoLtž,it'ichvýlirčnenaúčelyplneniazávázkov

podl,a te.ito zmluvy. ljezodkladne po splnení vzájomných závázkov z, le.ito zmlul,y.je Posky,tovatcl,polinný prístupovó

údaje vrátit,Klientovi, resp, zabezpečiť ich likvicláciLr. ptrcll,a toho, akou í,ortnou rnu boli poskytnuté,

Čtánox yt.
Skončenie Zrnluvy

],áto znrlr_rva zarriká uplynutím dob5" na klorú bola rtzavretá alebo clohoclou zmIuvných strán,

obe zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že clol-rodnrrtú zmluvnú pokrttr"r považtr.iú za primeranú,

poskytovatel,ie oprávner-rý od tejto zmlrrvy oclstúpil .', prípalc.le, Že klicnt hrubo porušr-r,ie svoje por"irrnosti podl'a lejto

Zmlutvy,najmá ak Poskytovatel,ovi neposkytr-re clohodrluté plrrenie riarjtTc a r"Čas a atli po písorrrnej l'ýz,ve Poskytovatel'a'

vktorejnasplneniepovinnostiKlientaposkytolprirnerrrrrúcJoc]atočrrúlehotlt.
KlientmáprávoodtejtoZmluvyodstúpit,vprípade,ŽePoskl,tovatel.hl.rrboporušrriesvo.iepovinnostipodl'atejtoZmlLlVy'
na.imá ak klientovi neposkytne dohoclnuté služby riaclne a včas a ani po písomnej výzve klienta, v ktorej na splr-renie

povinnosti Poskytovatel'a poskytol primeranú dodatočnú lehotu,

odstúrpenie rnr,rsí byť písomné a musí byt, dorrrčenó drr-rhej ZrnlLrvneJ strane. V txlstúPerrí sa mrtsí r-rvic-st' dÓvod odstúPenia

lak, aby bol .jeclnoznačne identifikovatel,ný a nezamenilel,ný s irrým ilóvtlclorn, irrak .ie oclstúpenie rreplatnó, odstúpenie ,je

účinné dňom doručenia Zmluvne.j strane,

6. V prípade, že výzva na zák|ade ktorej sa začne s vypracovaním proicktu

odmietneprojektpodať,máPoskytovatel,nároknaúhradualikvótnei
\ yprat,u\ uní proiekttt.

č]lánok Vll.
7,áv er eóné usta noven ia

1, -IátoZmluvasauzatvárapodl,a ust. § 262 ods. l a § 269 ods.2 obchoclnóho zákorrrríka; vzťahytortlo Zmltl'ou hliŽŠie

neupravené sa spravujú ustanoveniami obchodného zákonrríkar tr ost'rtných vŠeobecne závázných PrávnYch PredPisov

Slovenskej Republiky.

2. -láto Zmlr_rva naciobúda platnost, dňorn podpísania oprávncnýrli u,itstu1,,cami oboclr Zrnluvných str'án ir ÚČinnost' dňom

nasledujúcim po clni jei zverejnerlia na u,cbovej stránkc Klienla,

3. ,fáto Zmluya sa vyhotovuje vo dvoch (2) rovrlopisoch, z ktorých jeclen rol,nopis (l),ie urČerrý Prc Ptlsk}'ltlvatel'a a ieden

(1) rovnopis je určené pre Klienta, / ,|.. i^_,+, xí^l..,,^_Á o ^,..lníc,rré rlnrát
4. Meniť a oopíňať túto Zmluvu možno výluč.re písomnýrni dodatkarni. ktoré musia bYt' ČÍslované a PodPÍsané oPrávtrenýmt

zástupcami oboch zmluvných strán,

5, Znluynéstrany svojimi podpismi potvrdzu.iú, že sú s.ie.i obsahom oboznátnené aŽ'et(lto Zmlr-rvu vzatvárajú na základe

svojejslobodnejavážnejvÓle,nievtiesniazanápa<lnengvýhodnýchpoclmienokažezávdzkyzne.ivyplýva.iúcesa
zavazuljú riadne a včas plniť,

1.

2.

4.

5.

r bucle koordinátorom zrušená alebo klient

odrneny za doposial' r,ynaložené práce pri

Za Poskytovateťa:

Hil[; Fii'óil.?|iul tl ,a

Ing
kt

Za Klienta:
,

láuppre
ffi*, J\,1lt-lT

Á I x,,ň

Wí
l

+o|očnoý l

tel: +,

\2.


