
ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ :     
Obchodné meno:  Obec Košická Belá                      
Sídlo:                   Košická Belá 54

044 65 Košická Belá                                                                
IČO:                    00324 345                                                       
DIČ:                       2021244786                       
IČ DPH: -------
Zapísaný v:  -----------
V mene ktorého koná: Ing. Jozef Petkač ,  starosta obce
Bankové spojenie:        OTP Banka Slovensko, a.s.                
Číslo účtu:                    SK81 5200 0000 0000 1010 3476                        
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Poskytovateľ.
Obchodné meno: LOBEN, s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava
IČO: 52 179 010
DIČ: 2120930842
Zapísaný v: Obchodnom  registri  Okresného  súdu  Bratislava  I,  odd.:  Sro,

vložka č.: 134693/B
V mene ktorého koná: Ing. Karol Chvála, konateľ
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK63 0200 0000 0040 7553 6457
(ďalej „Poskytovateľ“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“)

uzatvárajú túto zmluvu o manažmente projektu (ďalej len „Zmluva“) v nasledovnom znení:

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Objednávateľ má záujem žiadať o dotáciu  z Envirofondu  pre  Oblasť C 4 Triedený zber komunálneho
odpadu v roku 2021 (ďalej len „Projekt“).

1.1 Žiadosť o poskytnutie  dotácie  na  Oblasť  C4 Triedený zber  komunálneho odpadu  pre  obec
Košická Belá bude predložená na Envirofond v pôsobnosti MŽP SR, ktoré bude o tejto žiadosti
rozhodovať.
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Článok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Poskytovateľ  sa  na  základe  tejto  zmluvy  a za  podmienok  v nej  stanovených  zaväzuje  pre
Objednávateľa  zabezpečiť  a vykonať  v súvislosti  s Projektom  Objednávateľa  manažment
projektu bližšie špecifikovaný v bode 2.2 tohto článku Zmluvy. 

2.2 Manažmentom projektu sa podľa bodu 2.1 tohto článku Zmluvy rozumejú nasledovné činnosti:
a) príprava  a vypracovanie  Projektu  Objednávateľa  (vypracovanie  žiadosti  o poskytnutie

dotácie,  vrátane  príloh,  relevantnej  štúdie,  rozpočtu  Projektu,  a  podanie  žiadosti
o poskytnutie  dotácie,  vrátane  zrealizovaného  a ukončeného  procesu  verejného
obstarávania  ako  aj  vypracovanie  žiadosti  o platbu  na  refundáciu  vynaložených
prostriedkov,  ktorá  sa  predkladá  po  realizácii  projektu).  [ďalej  len  „Vypracovanie
projektu“],

Článok III.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1 Poskytovateľ je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy
s odbornou starostlivosťou a v súlade s príslušnou príručkou a/alebo metodickým pokynom pre
žiadanie finančného príspevku pre Projekt.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť, informácie, podklady,
dokumenty alebo iné písomnosti,  ktoré  má  k dispozícii,  a ktoré  od neho bude Poskytovateľ
požadovať a budú potrebné na splnenie povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy.

3.3 Objednávateľ  je  v rámci  súčinnosti  povinný  predložiť  Poskytovateľovi  všetky  dokumenty
uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ako aj iné povinné
prílohy k žiadosti o platbu po realizácii projektu.

3.4 Zmluvné strany sú povinné informovať druhú Zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré
sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie predmetu tejto Zmluvy.

3.5 Kontaktnými osobami oprávnenými na komunikáciu týkajúcu sa predmetu tejto Zmluvy sú
za Objednávateľa:
Ing.  Jozef   Petkač   -  starosta  obce,   tel.  č.:  +421  918  876  842 ,   e -mail: 
obeckosickabela@gmail.com

          za Poskytovateľa:
RNDr.  Michaela  Dobrotková  –  projektový  manažér,  tel.  č.:  +421  910  212 006,  e-mail:
dobrotkova@loben.sk,
Ing. Karol Chvála – konateľ, tel. č.: +421 910 212 003, e-mail: chvala@loben.sk.
Zmluvná strana môže zmeniť svoju kontaktnú osobu písomným oznámením doručeným druhej
Zmluvnej strane.
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Článok IV.
ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Zmluvné  strany sa  dohodli,  že  Objednávateľ zaplatí  Poskytovateľovi  za plnenie podľa tejto
zmluvy odmenu, ktorá sa skladá  :
a) odmeny za Vypracovanie projektu vo výške 600,- Eur (slovom: šesťsto eur),  ktorú sa

Objednávateľ  zaväzuje  zaplatiť  Poskytovateľovi  na  jeho  účet  uvedený  v záhlaví  tejto
Zmluvy  do  15  dní  od  prevzatia  vypracovaného  projektu  na  základe  preberacieho
protokolu,

b) odmeny za Realizáciu verejného obstarávania vo výške 500,- Eur (slovom: päťsto eur),
ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi na jeho účet uvedený v záhlaví
tejto Zmluvy do 15 dní od prevzatia dokumentácie verejného obstarávania na základe
preberacieho protokolu,

c) odmenu za vypracovanie žiadosti o platbu, ktorá sa predkladá  po realizácii projektu vo
výške  50  Eur  (  slovom:  päťdesiat  eur)  ktorú  sa  Objednávateľ  zaväzuje  zaplatiť
Poskytovateľovi  na jeho účet  uvedený v záhlaví  tejto Zmluvy do 15 dní  od prevzatia
dokumentácie -žiadosti o platbu na základe preberacieho protokolu.

4.2 V odmene  podľa  bodu 4.1  tohto  článku Zmluvy sú  zahrnuté  všetky náklady Poskytovateľa
spojené s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy, najmä materiálové a mzdové náklady, ako
aj iné režijné náklady.

4.3 V prípade, ak sa Poskytovateľ počas trvania tejto Zmluvy stane platiteľom DPH, bude k odmene
podľa bodu 4.1 tohto článku Zmluvy pripočítaná príslušná sadzba DPH v zmysle  zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Článok V.
OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Poskytovateľ  zodpovedá  Objednávateľovi  za  škodu,  ak  by  mu  bola  spôsobená  porušením
povinností Poskytovateľa pri realizácii tejto Zmluvy.

5.2 Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade,  ak  sa  Objednávateľ  dostane  do  omeškania
so zaplatením čo i len časti odmeny podľa článku IV. tejto Zmluvy, je Objednávateľ povinný
zaplatiť  Poskytovateľovi  úrok  z omeškania  vo  výške  0,1  %  z dlžnej  sumy  za  každý  deň
omeškania so zaplatením dlžnej sumy.

5.3 Omeškanie Objednávateľa so zaplatením čo i len časti odmeny podľa článku IV. tejto Zmluvy
sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá právo Poskytovateľa kedykoľvek odstúpiť
od Zmluvy.  V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s platením čo i len časti odmeny,  má
Poskytovateľ  právo  pozastaviť  vykonávanie  ktoréhokoľvek  svoju  záväzku  zo  Zmluvy.
Poskytovateľ nie je v omeškaní s vykonávaním svojich záväzkov zo Zmluvy počas doby,  za
ktorú je Objednávateľ v omeškaní  s povinnosťou zaplatiť Poskytovateľovi  odmenu alebo jej
časť podľa článku IV. tejto Zmluvy.

5.4 Poskytovateľ  je  oprávnený  použiť  na  plnenie  svojich  povinností  podľa  tejto  Zmluvy  tretiu
osobu a za tým účelom uzatvoriť s treťou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti tretej
osoby zodpovedá Poskytovateľ vo vzťahu k Objednávateľovi, ako by konal sám.
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5.5 Objednávateľ  je  povinný  bezodkladne  písomne  informovať  Poskytovateľa  o tom,  že  došlo
k vydaniu rozhodnutia o schválení  Projektu – dotácie. 

5.6 Objednávateľ  dáva  Poskytovateľovi  súhlas  v zmysle  zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o  ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov k spracovaniu osobných údajov
Objednávateľa  pre  vlastné  potreby  Poskytovateľa  na  účely  súvisiace  s touto  Zmluvou,
a k poskytnutiu osobných údajov Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú s Poskytovateľom
na poskytovaní  služieb spolupracovať,  ktoré sú oprávnené ich ďalej  v rozsahu údajov, ktoré
Poskytovateľ získal na základe tejto Zmluvy,  spracovať na účely súvisiace s touto Zmluvou,
a to  v rozsahu osobných údajov uvedených vo  všetkých dokumentoch a informáciách,  ktoré
Objednávateľ  poskytne  Poskytovateľovi  podľa tejto  Zmluvy.  Objednávateľ  tiež  súhlasí,  aby
Poskytovateľ  mohol  získať  jeho  osobné  údaje  kopírovaním,  skenovaním  alebo  iným
zaznamenávaním úradných dokladov a  iných dokumentov,  ktoré  obsahujú osobné údaje,  na
nosiči informácii.

5.7 Zmluvné strany sú si  vedomé,  že samotným vyhotovením a podaním žiadosti  o dotáciu ešte
nevzniká  Objednávateľovi  nárok  na  finančný  príspevok.  Poskytovateľ  nenesie  žiadnu
zodpovednosť  za  vznik  akejkoľvek  škody  Objednávateľovi  súvisiacej  s prípadným
neschválením tejto žiadosti.

Článok VI.
ZÁNIK ZMLUVY

6.1 Právny vzťah založený touto Zmluvou zanikne:
a) na základe písomnej dohody Zmluvných strán o zrušení Zmluvy, alebo
b) písomným odstúpením od tejto Zmluvy, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán podstatným

spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto Zmluvy považujú:
a) omeškanie Objednávateľa so zaplatením čo i len časti  odmeny podľa článku IV. tejto

Zmluvy,
b) nespĺňanie  podmienok  pre  žiadanie  dotácie  v rámci  predmetného  opatrenia  zo  strany

Objednávateľa alebo jeho Projektu,
c) opakované  neposkytnutie  súčinnosti  zo  strany  Objednávateľa  podľa  bodov  3.2  a 3.3

článku III. tejto Zmluvy,
d) vyhlásenie  konkurzu  na  osobu  Objednávateľa  alebo  povolenie  reštrukturalizácie

Objednávateľovi, alebo vstup Objednávateľa do likvidácie,
e) vyhlásenie konkurzu na osobu na osobu Poskytovateľa alebo povolenie reštrukturalizácie

Poskytovateľovi, alebo vstup Poskytovateľa do likvidácie.

6.3 Odstúpenie  od  tejto  Zmluvy  sa  uskutočňuje  písomným  oznámením  Zmluvnej  strany
odstupujúcej od Zmluvy adresovaným druhej Zmluvnej strane.

6.4 Za deň, kedy niektorá zo Zmluvných strán odstúpila od Zmluvy,  sa považuje deň, kedy bolo
druhej Zmluvnej strane doručené odôvodnené písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy.
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Článok VII.
ZÁVERČNÉ USTANOVENIA

7.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.  Účinnosť
dňom zverejnenia.

7.2 Túto  Zmluvu  je  možné  meniť  len  písomnými  číslovanými  dodatkami  podpísanými  oboma
Zmluvnými stranami.

7.3 Právne úkony alebo oznámenia adresované druhej Zmluvnej strane budú vyhotovované, pokiaľ
nie  je  uvedené  inak,  v písomnej  forme,  v slovenskom  jazyku  a doručované  v prípade
Objednávateľa  na  adresu,  ktorá  je  ako  sídlo  zapísaná  v  obchodnom  registri,  a  v prípade
Poskytovateľa na korešpondenčnú adresu uvedenú v záhlaví  tejto Zmluvy.  Ak nie je možné
doručiť  právny  úkon  alebo  oznámenie  na  túto  adresu  z dôvodu  neprevzatia  zásielky,
odmietnutia doručenia alebo iného úkonu adresáta, ktorý svojim konaním alebo opomenutím
zmarí  doručenie,  považuje  sa  takýto úkon alebo oznámenie  za  doručené dňom,  kedy došlo
k odmietnutiu doručenia alebo inému zmareniu doručenia.

7.4 Vzťahy Zmluvných strán založené Zmluvou,  ak ich Zmluva  výslovne neupravuje,  sa  riadia
príslušnými  ustanoveniami  Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych  predpisov
Slovenskej republiky.

7.5 Prípadná  neplatnosť  niektorej  časti  Zmluvy  nemá  vplyv  na  platnosť  a  účinnosť  ostatných
dojednaní. V prípade, že je niektorá časť Zmluvy neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr,
použije  sa  na  úpravu  vzťahov  Zmluvných  strán  zákonná  úprava,  ktorá  je  svojou  povahou
najbližšia úmyslu, sledovanému stranami pri uzatváraní Zmluvy.

7.6 Táto  Zmluva  predstavuje  jediný  a  úplný  dohovor  Zmluvných  strán  ohľadne  predmetu  tejto
Zmluvy,  pričom ako taká v celom rozsahu nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne aj
písomné dohovory Zmluvných strán ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu tejto Zmluvy.

7.7 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana prevezme po
jednom rovnopise.

7.8 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, Zmluva nebola
uzatvorená  v tiesni  za  nápadne  nevýhodných  podmienok,  zmluvné  prejavy  sú  dostatočne
zrozumiteľné,  Zmluvu si  prečítali,  jej  obsahu porozumeli  a na znak súhlasu ju  vlastnoručne
podpísali. 

  

         V Košickej Belej,     dňa  23.11.2020

           Objednávateľ:            Poskytovateľ:

________________________________ ________________________________
          Obec Košická Belá                                       LOBEN  s. r. o.
            Ing. Jozef Petkač                                                                            Ing. Karol Chvála
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