


predkladá na základe Špecifikácie činnosti podpory na rok 2021 vyhlásenej Environmentálnym fondom 
(ďalej len ako „Poskytovateľ dotácie") zverejnenej na webovom sídle www.envirofond.sk (ďalej len 
,,žia�osť"), 

b) poskytovať Objednávateľovi manažment obsahujúci predovšetkým poskytovanie poradenstva súvisiaceho
s povinnou propagáciou a publicitou Projektu, vypracovaním žiadosti, vypracovaním pravidelných
monitorovacích správ projektu, účasť na kontrolných dňoch projektu,

c) poskytovať na základe osobitnej požiadavky uvedenej v osobitnej objednávke Objednávateľovi súvisiace
služby spojené s vypracovaním žiadosti podľa tejto zmluvy.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy v súlade so zverejnenými pokynmi a metodickými
t inštrukciami Poskytovateľa dotácie, podľa podmienok zverejnených vo výzve Poskytovateľa dotácie na
predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov, na základe dokumentov a informácií, ktoré je
Objednávateľ povinný predložiť alebo oznámiť Poskytovateľovi pri podpise tejto zmluvy.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi vypracovanú žiadosť vrátane jej príloh v termíne
uvedenom v článku 11.1 tejto zmluvy ak ďalej nie je dojednané inak.

4. Obednávateľ sa zaväzuje vypracovanú žiadosť vrátane jej príloh od Poskytovateľa prevziať a sucasne
sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi odplatu spôsobom a vo výške dojednanej v článku IV. tejto zmluvy.

Článok III. 
Termín a spôsob poskytnutia služieb 

1. Poskytovateľ sa zavazuJe odovzdať Objednávateľovi vypracovanú žiadosť vrátane jej povinných príloh
najneskôr tri (3) dni pred uplynutím lehoty na podanie žiadosti uvedenej vo výzve Poskytovateľa dotácie, a to
osobne k rukám oprávneného zástupcu Objednávateľa, ktoré odovzdanie resp. prevzatie sa Objednávateľ
zaväzuje písomne Poskytovateľovi potvrdiť.

2. Termín odovzdania žiadosti vrátane jej povinných príloh dojednaný v odseku 1. tohto článku zmluvy je
Poskytovateľ povinný dodržať za predpokladu, že Objednávateľ pri podpise tejto zmluvy poskytol
Poskytovateľovi všetky informácie ako aj podklady nevyhnutné na vypracovanie žiadosti. V prípade, ak sa
Objednávateľ dostane do omeškania s poskytnutím potrebných informácií a/alebo podkladov, t.j. pri podpise
tejto zmluvy neodovzdá Poskytovateľovi všetky potrebné informácie resp. podklady nevyhnutné na
vypracovanie žiadosti vrátane jej povinných príloh, sa termín poskytnutia služieb dojednaný v odseku 1. tohto
článku zmluvy predlžuje o dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím predmetných informácií resp.
podkladov, a to bez potreby vyhotovovania dodatku k tejto zmluve.

3. V prípade poskytnutia súvisiacich služieb spojených s vypracovaním žiadosti na základe osobitnej požiadavky
Objednávateľa uvedenej v osobitnej objednávke, sa zmluvné strany zaväzujú dohodnúť si písomne osobitný
termín poskytnutia týchto služieb a výšku odplaty za poskytnutie dodatočných služieb.

Článok IV. 
Odplata za poskytnuté služby a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi odplatu za vypracovanie 
žiadosti vrátane jej povinných príloh vo výške 1000,00 € (slovom: tisíc euro), spoločnosť nie je platcom DPH, 
pričom vzájomne dojednaná odplata je splatná na základe faktúr vystavených Poskytovateľom nasledovne:

a) časť odplaty vo výške 1000,00 € (slovom: tisíct euro) je splatná bezhotovostným bankovým prevodom 
alebo vkladom v hotovosti v prospech bankového účtu poskytovateľa číslo IBAN:                               , vedený 
v Tatrabanka, a.s., a to v lehote uvedenej na faktúre.

2. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že odplata dojednaná v odseku 1. tohto článku zmluvy bola stanovená 
vzájomnou dohodou zmluvných strán, a to v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších právnych predpisov.

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť v prospech Poskytovateľa odplatu vo výške a spôsobom dojednaným v 
odseku 1. tohto článku zmluvy na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, pričom faktúra vystavená 
Poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu v zmysle príslušných 
právnych predpisov. V prípade, ak vystavená faktúra nemá náležitosti daňového a účtovného dokladu, táto 
skutočnosť nemá vplyv na splatnosť tej - ktorej faktúry, avšak poskytovateľ sa zaväzuje na žiadosť 
Objednávateľa bezodkladne vykonať nápravu opravením alebo doplnením faktúry.
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6. Ak sa ftane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkovo alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na
platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné
ustanovenie novým ustanovením, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedá účelu sledovanému neplatným
ustanovením a touto zmluvou ako celkom.

7. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží každá zo zmluvných strán.

8. Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie
v tiesni za nápadne nevyýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, súčasne vyhlasujú, že súhlasia
s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
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