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ZMLUVA  č. 3/2013 
o zabezpečení externého manažéra monitoringu a publicity investičnej 

akcie 

„Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce, kanalizácia a ČOV – II. etapa“ 
uzavretá podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

 

Článok I. Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ :     Obec Tušice 

Tušice 130, 072 02 Tušice 
Za ktorú koná:    MVDr. Ján Záhorský, starosta obce. 

IČO: 00325911 

DIČ: 2020742658 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.  

číslo účtu: 4205471007/5600 

 

 

 

2. Poskytovateľ:       JAPEŇ spol. s. r. o. 

Komenského 1049/2 

957 04 Bánovce nad Bebravou  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu 

Trenčín 

Odd.:  13. 05. 2009 

Za ktorú koná:  Tomáš Rehák, konateľ        

Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy: 

 vo veciach zmluvných: Tomáš Rehák    

 vo veciach technických: Tomáš Rehák 

IČO:   35209593     

IČ DPH: nie je platca DPH 

DIČ: 1038716514 

Bankové spojenie: ČSOB a. s., pobočka Bánovce nad 

Bebravou  

číslo účtu: 4011918739/7500  

 

 

Východiskové údaje: 

 

Názov stavby:            „Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce, kanalizácia 

  a ČOV – II. etapa“ 

Miesto stavby: k.ú. Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce 

Investor(stavebník): Obec Tušice 

Výzva na predloženie ponuky zo dňa 7.11.2012. 

Ponuka na poskytnutie služby – manažér monitoringu a publicity zo dňa: 05. 

12. 2012 

 

 

 

Obec Tušice 

Tušice 130, PSČ 072 02 

+421 56 649 57 14 
ocutusice@stonline.sk 

www.tusice.ocu.sk 

 

P  R  O  J  E  K T 

Tušice – Tušická 

Nová Ves – Horovce, 

kanalizácia a ČOV – 

II. etapa 

 

Výzva 2009-02 

Žiadosť 12392/2011/ORIŠFM 

Zmluva 321/2012 

ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ 

MECHANIZMUS 
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Článok II. Predmet plnenia 

 

1. Hlavným cieľom požadovaných služieb je poskytovanie komplexnej ekonomickej, 

legislatívnej a administratívnej podpory objednávateľovi pri monitorovaní stavebných 

prác a výkonu stavebného dozoru objednávateľa predmetného projektu z hľadiska plnenia 

zmluvy o  realizácii projektu č. 321/2012 v rámci Švajčiarskeho projektového 

mechanizmu,  voči jeho poskytovateľovi za účelom zabezpečenia hladkého priebehu 

implementácie projektu v rámci naplánovanej doby a určeného rozpočtu. 

2. Poskytovateľ výkonu manažéra monitoringu a publicity sa v spolupráci s projektovým 

manažérom, finančným manažérom a so stavebným dozorom objednávateľa zaväzuje 

vykonať manažéra monitoringu a publicity uskutočnenia stavebných prác projektu 

„Tušice – Tušická Nová Ves – Horovce, kanalizácia a ČOV – II. etapa“. 

3. Poskytovateľ výkonu manažéra monitoringu a publicity sa zaväzuje vykonať manažment 

Zmluvy o poskytovaní služieb stavebného dozoru na vykonávanie služieb spočívajúcich 

v zabezpečení výkonov činností dozorovania projektu medzi objednávateľom 

a stavebným dozorom objednávateľa. 

4. Poskytovateľ výkonu manažéra monitoringu a publicity sa zaväzuje vykonať manažment 

ostatných zmluvných vzťahov priamo súvisiacich s projektom v súlade so zmluvou 

o realizácii projektu. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje konať v záujme objednávateľa a vykonávať najmä nasledovné 

činnosti manažéra monitoringu a publicity: 

a) Infomanažment – priebežné sledovanie zmien legislatívy a usmernení, 

b) Kontroling – kontrola plnenia časového , finančného harmonogramu projektu, 

c) Monitorovanie hodnotenia realizovaných aktivít 

d) Monitorovanie a hodnotenie dosahovania hodnôt merateľných ukazovateľov, 

e) Vypracovanie monitorovacích správ(priebežná, záverečná, následná) 

f) Zabezpečenie publicity v zmysle  Usmernenia pre publicitu a informovanosť. 

6. Poskytovateľ vyhlasuje, že je spôsobilý plniť úlohy manažéra monitoringu a publicity 

projektu, že má požadované vzdelanie a prax pre výkon uvedenej činnosti a činnosti pri 

plnení predmetu zmluvy vykoná v záujme objednávateľa k naplneniu cieľov projektu 

s dostatočným personálnym zabezpečením. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonanie a zriadenie dohodnutých činností podľa 

zmluvy zaplatí poskytovateľovi cenu (odplatu) vo výške dohodnutej v zmluve. 

 

 

Článok III. Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Poskytovateľ podľa podmienok dohodnutých v zmluve vykonáva služby manažéra 

monitoringu a publicity projektu tak, aby všetky práce a služby v rámci neho boli 

zrealizované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN a technickými 

špecifikáciami pri dodržaní podmienok určených zmluvou o realizácii projektu, zmluvou 

o dielo na stavebné práce, zmluvou o poskytovaní služieb, ostatnými zmluvami priamo 

súvisiacimi s projektom a zmluvou. 

2. Všetky správy a údaje, ako napr. mapy, diagramy, výkresy, špecifikácie, plány, výpočty 

a iné obdobné dokumenty získané, vytvorené alebo pripravené poskytovateľom pri plnení 

zmluvy sú výhradným vlastníctvom objednávateľa. Poskytovateľ je povinný po ukončení 

zmluvy odovzdať všetky uvedené dokumenty a údaje objednávateľovi. Poskytovateľ si 

môže ponechať kópie uvedených dokumentov a údajov, nesmie ich však bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa používať pre účely nesúvisiace so 

zmluvou.  
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Článok IV. Spolupôsobenie objednávateľa 

 

1. Objednávateľ je povinný poskytovateľovi poskytnúť všetky informácie alebo dokumenty 

dôležité pre plnenie zmluvy, ktoré má k dispozícii. Poskytovateľ je povinný tieto 

dokumenty objednávateľovi po ukončení zmluvy vrátiť. 

2. Objednávateľ je povinný spolupracovať s poskytovateľom a  poskytovať mu informácie, 

ktoré si poskytovateľ môže v primeranej miere vyžiadať za účelom plnenia zmluvy. 

3. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia nie je 

poskytovateľ v omeškaní so splnením záväzku podľa zmluvy, ak na omeškanie 

objednávateľa písomne upozornil. 

 

 

Článok V. Termíny plnenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami v lehote viazanosti 

ponúk. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej účinnosti do administratívneho ukončenia 

projektu v súlade so zmluvou o realizácii projektu číslo 321/2012. 

 

 

Článok VI. Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena je vypracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov dohodou zmluvných strán, považuje sa za maximálnu cenu, je vypracovaná na 

celý predmet zmluvy s jej platnosťou do skutočného termínu ukončenia zmluvy v zmysle 

čl. V. ods. 2. 

 

Služba 

Výkon manažéra monitoringu a publicity 

 

CENA  BEZ  DPH 

         11 360 ( 40 dní 35,50 €/hod ) 

 

DPH 20% 

         0 € 

 

CENA  VRÁTANE  DPH 

       11 360 € 

 

 

2. DPH účtuje poskytovateľ podľa predpisov platných v čase fakturácie. 

3. Poskytovateľ je plne oboznámený s obsahom a rozsahom predmetu plnenia podľa 

zmluvy, správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne 

splnenie zmluvy. Poskytovateľ pri stanovení ceny vychádzal z preverenia miestnych 

podmienok, v dohodnutých podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na 

objednávateľa známe ku dňu uzatvorenia zmluvy týkajúce sa predmetu plnenia na 

základe náležitej starostlivosti a svojej odbornosti. 

4. Platby budú realizované na bankový účet poskytovateľa na základe predložených faktúr 

objednávateľovi nasledovne : 

Trojmesačné priebežné platby, ktoré pokrývajú skutočne odpracované dni schválené 

zástupcom objednávateľa počas tohto obdobia.  
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5. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa 

zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

6. Faktúry musia byť vyhotovené a zaslané objednávateľovi v troch origináloch 

v slovenskom jazyku. Neoddeliteľnou prílohou každej faktúry bude výkaz dochádzky. 

7. Splatnosť faktúr je 30 dní od dátumu doručenia objednávateľovi. Ak je objednávateľ 

v omeškaní s úhradou splatnej faktúry poskytovateľa alebo jej časti alebo iného 

peňažného záväzku voči poskytovateľovi, objednávateľ je povinný zaplatiť 

poskytovateľovi úrok vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania, 

avšak iba za predpokladu, že objednávateľ obdržal príslušnú platbu od poskytovateľa 

nenávratného finančného príspevku a objednávateľ nevykonal nápravu ani po písomnom 

upozornení poskytovateľa. 

8. Poskytovateľovi vznikne právo len na úhradu služieb skutočne vykonaných a písomne 

odsúhlasených zástupcom objednávateľa. 

9. Ak poskytovateľ poskytne služby chybne, nebudú mu uhradené. Chybne poskytnuté 

služby musí poskytovateľ na vlastné náklady napraviť a nahradiť ich poskytnutím služieb 

bezchybných. Právo objednávateľa na náhradu škody vzniknutú chybným poskytnutím 

služieb zo strany poskytovateľa tým nie je dotknuté. 

10. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa. 

 

 

Článok VII. Zodpovednosť za nedostatky a vady plnenia  

 

1. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb podľa zmluvy rešpektovať a riadiť sa 

zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej republike. 

2. Poskytovateľ je povinný vykonávať služby vyplývajúce zo zmluvy s náležitou 

starostlivosťou a efektívnosťou v súlade s najlepšími odbornými postupmi. V prípade 

porušenia povinností uvedených v prvej vete tohto bodu, poskytovateľov nárok na úhradu 

ceny za služby, ktorých sa porušenie povinností týka, zaniká. Objednávateľovo právo na 

náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknuté. 

3. Záručná doba podľa zmluvy začína plynúť dňom vykonania príslušného úkonu a končí 

dňom skončenia záručnej doby poskytnutej podľa podmienok dohodnutých v zmluve 

o dielo, zmluve o poskytovaní služieb alebo ostatných zmluvách, ktoré priamo súvisia 

s projektom. 

4. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktorých pôvod spočíva v nedostatkoch podkladov 

a činností zabezpečovaných priamo objednávateľom, ak poskytovateľ, ako odborne 

spôsobilá osoba, ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne ak na ich nevhodnosť objednávateľa písomne upozornil a ten na ich použití 

trval. 

 

 

Článok VIII. Zmluvné sankcie 

 

1. Za porušenie povinností zo strany poskytovateľa podľa zmluvy má objednávateľ právo na 

zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny, za každý prípad a porušenie zvlášť. 

2. Ak zmluvná pokuta presiahne 15 % celkovej dohodnutej ceny, objednávateľ môže po 

predchádzajúcom zaslaní oznámenia poskytovateľovi: 

a) odstúpiť od zmluvy; a 

b) dokončiť služby na náklady poskytovateľa. 
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3. Poskytovateľ je povinný finančné nároky objednávateľa, ktoré si voči nemu uplatnil 

podľa zmluvy splniť v celom rozsahu do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

objednávateľa na plnenie. 

 

 

Článok IX. Správy a Záznamy 

 

1. Poskytovateľ je povinný viesť časové výkazy dochádzky odsúhlasené zástupcom 

objednávateľa so záznamom dní, v ktorých poskytovateľ vykonával činnosti podľa 

zmluvy. Čiastky fakturované poskytovateľom musia zodpovedať údajom na týchto 

časových rozvrhoch. Minimálnou jednotkou pre účely fakturácie je jeden deň, t.j. 8 

hodín. 

2. Objednávateľ je povinný do 10 pracovných dní od obdržania výkazov a dokumentov 

informovať poskytovateľa o svojom rozhodnutí vo vzťahu k obdržaným dokumentom a 

správam, pričom je povinný zdôvodniť ich prípadné zamietnutie alebo pripomienky. 

 

 

Článok X. Porušenie zmluvy 

 

1. Zmluvná strana sa dopúšťa porušenia zmluvy, ak neplní niektorú z povinností 

vyplývajúcich jej zo zmluvy. 

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Odstúpením 

od zmluvy nie sú dotknuté ostatné práva objednávateľa a poskytovateľa vyplývajúce zo 

zmluvy. 

3. Po odstúpení od zmluvy objednávateľ môže dokončiť služby sám alebo môže uzatvoriť 

inú zmluvu s treťou osobou na náklady poskytovateľa. Odo dňa platnosti odstúpenia od 

zmluvy poskytovateľ nezodpovedá za omeškanie poskytovania služieb; povinnosti 

poskytovateľa vzniknuté pred týmto dátumom však zostávajú nedotknuté. 

 

 

Článok XI. Vyššia moc 

 

1. Za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sa nebude považovať také porušenie, pri 

ktorom plneniu záväzkov zabránili okolnosti zapríčinené vyššou mocou, ktoré vznikli až 

po podpísaní zmluvy oboma stranami. 

 

 

Článok XII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Na právne vzťahy osobitne neupravené zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu vypovedať s účinnosťou odo dňa 

doručenia výpovede druhej zmluvnej strane, a to v prípade opakovaného  závažného 

porušenia tejto zmluvy. 

3. Zmeny a doplnky zmluvy je možné vykonať len písomnými dodatkami na základe 

dohody zmluvných strán. Dodatky k zmluve nesmú byť vytvorené retroaktívne.  
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