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Zmluva o spolupráci za účelom vypracovania projektu 

(uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)  

 

Článok I  

Zmluvné strany 

 

Dodávateľ:  

Názov:    Obec Tomášovce 

Sídlo:   Obecný úrad Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce  

IČO:    00316474 

DIČ:    2021251023 

Zastúpený:  Ing. Ján Mičuda, starosta obce 

Kontaktná osoba:  Ing. Milan Haluška, odborník senior  

                           Ing. Dana Geľhošová, odborník junior 1 

                              Bc. Ľubica Póšová, odborník junior 2 

e-mail:   milan.haluska@tomasovce.sk, dana.gelhosova@tomasovce.sk,          

   lubica.posova@tomasovce.sk  

ďalej len „Dodávateľ " 

 

 

Objednávateľ:  

Názov:    Obec Tuhár 

Sídlo:   Tuhár 56, 985 12 Tuhár 

IČO:   00316482 

DIČ:    2021251034 

Zastúpený:   Bc. Peter Čeman 

Kontaktná osoba:  Bc. Peter Čeman 

E-mail:   starosta.tuhar@gmail.com 

ďalej len „Objednávateľ"  

 

 

Článok II 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce za 

účelom vypracovania projektu a jeho predloženie Slovenskej sporiteľni, a.s. v rámci výzvy na 

predkladanie projektov v grantovom programe Pre budúcnosť. 

2. Účelom tejto zmluvy je získanie finančných prostriedkov na financovanie realizácie projektu 

Objednávateľa a to poskytnutím dotácie. Názov projektu: Kvitnúci vstup do obce Tuhár. 

 

 

Článok III 

Rozsah poskytovaných služieb a práva a povinnosti zmluvný strán 
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1. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s odbornou starostlivosťou poskytovať Objednávateľovi, 

spôsobom a v rozsahu dohodnutom podľa tejto Zmluvy, dojednané poradenské služby 

k vypracovaniu žiadosti. 

2. Poradenské služby, ktoré sú predmetom Zmluvy:  

Vypracovanie projektu v  nasledovnom rozsahu:  

- konzultačná činnosť pri hľadaní vhodných spôsobov prípravy a následnej 

implementácie projektov, vrátane možností financovania,  

- príprava a vypracovanie projektu v súlade s výzvou a metodickými pokynmi s ňou 

súvisiacimi,  

- konzultačné a poradenské služby pri príprave príloh projektu v zmysle výzvy,  

- odstránenie Dodávateľom identifikovaných nedostatkov žiadosti v lehote na to určenej. 

 

3. Objednávateľ zodpovedá za včasné a riadne dodanie údajov, ktoré sú potrebné na 

vypracovanie projektu, pričom zodpovednosť Objednávateľa sa vzťahuje aj na to, že 

predmetné údaje budú úplné a správne.  

 

4. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa včasné a riadne predloženie 

požiadaviek, otázok, dožiadaní a iných potrebných záležitostí na to, aby bolo možné včas a 

riadne tieto dodať a prispieť tak k riadnemu naplneniu účely tejto Zmluvy.  

 

5. V prípade porušenia proaktívneho prístupu spolupráce v zmysle tejto zmluvy zo strany 

Objednávateľa, ktoré vedú k nenaplneniu tvorby projektu aj napriek výzvam Dodávateľa 

(minimálne dvom), je Objednávateľ oprávnený vyčísliť hodnotu ním odvedenej práce počas 

procesu tvorby projektu a vyfakturovať náklady svojho úsilia voči Objednávateľovi, ktorý je 

povinný uhradiť faktúru za Dodávateľom odvedenú prácu (vo výške hodinovej sadzby 

15€/hod). 

 

6. Objednávateľ je oprávnený, priebežne kontrolovať výstupy projektu, upozorňovať na 

nedostatky, nezrovnalosti, chyby a iné fakty a okolnosti, ktoré by mohli mať nepriaznivý 

vplyv na výsledok projektu.   

 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, aj v spojitosti s ďalšími ustanoveniami tejto Zmluvy, navzájom si 

poskytnúť takú súčinnosť, aby mohol byť čo najlepšie naplnený účel a predmet tejto Zmluvy, 

a to počas celej doby trvania projektu, resp. počas celej doby trvania tejto Zmluvy, až do jej 

úplného naplnenia. Zmluvné strany si v rámci poskytovania súčinnosti zaväzujú včas a riadne 

poskytovať potrebné údaje, informácie, požiadavky, vhodné konzultácie, riadne vyškolených 

pracovníkov a ďalšie potrebné náležitosti tak, aby bol zabezpečený riadny a hladký chod 

projektu a napĺňanie Zmluvy. 

 

 

Článok IV 

Cena za predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že služby podľa článku III. ods.1 tejto Zmluvy budú           

poskytované bezodplatne, a to v rámci realizácie projektu „Podpora rozvoja a optimalizácie  

verejných politík v samosprávach okresu Lučenec“ 

2.  
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Článok V 

Termíny a lehoty 

  

1. Lehota spracovania projektu vrátane povinných príloh podľa článku II. tejto zmluvy plynie od 

dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy do termínu uzávierky výzvy uvedenej v čl. II ods. 1.  

 

2. Objednávateľ odovzdá Dodávateľovi podkladové materiály k príprave projektu v potrebnom 

rozsahu a kvalite (technická špecifikácia obstarávaných dodávok, projektové dokumentácie, 

výstupy účtovníctva, povolenia, rozpočty, prístup do grantového systému, prípadne ďalšie 

relevantné prílohy a informácie).  

 

3. V prípade, že sa Objednávateľ oneskorí s dodaním potrebných požadovaných údajov, alebo 

budú tieto dodané údaje nesprávne, neúplné, alebo inak nespôsobilé riadneho použitia, a z 

týchto dôvodov sa nedodrží projektový harmonogram, resp. dôjde z týchto dôvodov k posunu 

pri vypracovaní a odovzdaní Projektu, Dodávateľ sa týmto nedostáva do omeškania a za posun 

termínu nezodpovedá. 

 

4. Termín dodania podkladových materiálov potrebných pre riadne a včasné poskytnutie služieb 

Dodávateľom v súlade s článkom II. ods.1 zmluvy zo strany Objednávateľa Dodávateľovi bude 

najneskôr 5 pracovných dní pred termínom plnenia resp. na základe obojstranne schváleného 

harmonogramu. V prípade, že Objednávateľ nedodá podkladové materiály riadne a včas v 

súlade so schváleným harmonogramom, Dodávateľ nezodpovedá za formálnu správnosť 

obdržaných materiálov a ani za dodržanie termínu vypracovania projektu v zmysle čl. II. ods 1. 

tejto Zmluvy.  

 

Článok VI 

Spôsob plnenia 

 

1. Za účelom komunikácie zmluvných strán budú využívané adresy uvedené v čl. I. zmluvy.  

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach 

potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä si vzájomne oznamovať všetky 

zmeny a dôležité skutočnosti. 

 

 

Článok VII 

Zánik zmluvy 

 

1. Nedodanie požadovaných podkladov a iných materiálov a pripomienok zo strany 

Objednávateľa, resp. neposkytnutie nevyhnutnej súčinnosti podľa článku III ods. 3. tejto 

Zmluvy sa považuje za porušenie povinností Objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a 

Dodávateľ má nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy po uplynutí 5-dňovej lehoty, ktorou 

vyzval Objednávateľa k náprave a plneniu zmluvných povinností.  
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2. Zistenie, že Dodávateľ porušil svoje povinnosti v súvislosti s poskytovaním odborných služieb 

sa považuje za porušenie povinností Dodávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a Objednávateľ 

má právo odstúpiť od tejto Zmluvy po uplynutí 5-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy 

Dodávateľovi, ktorou Dodávateľa vyzval na plnenie podľa tejto Zmluvy.  

3. Omeškanie Dodávateľa s plnením predmetu Zmluvy podľa dohodnutých termínov sa považuje 

za porušenie povinností Dodávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a Objednávateľ má právo 

odstúpiť od tejto Zmluvy po uplynutí 5-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy 

Dodávateľovi, ktorou Dodávateľa vyzval na plnenie podľa tejto Zmluvy.  

4. Zmluva zanikne aj vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán ku dňu uvedenom v 

dohode. 

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie budú chrániť a bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu druhej zmluvnej strany ich neposkytnú tretím osobám, ani ich nevyužijú 

pre seba.  

2. Všetky zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, 

očíslovaného a oboma zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto Zmluve.  

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených v 

záhlaví tejto dohody tieto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného 

odkladu.  

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jedno 

vyhotovenie a Dodávateľ dostane dve vyhotovenia.  

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, jej obsahu porozumeli, 

sú si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom 

ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

V Tuhári, dňa 23.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................                         .................................................. 

           Objednávateľ                                                             Dodávateľ 

 


