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I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ:  

Názov Obec Richnava 

Sídlo Richnava 261, 053 51  Richnava 

Štatutárny zástupca Ivan Dunka, starosta obce 

IČO 00329525 

DIČ 2021331510 

IČ DPH nie je platca DPH 

E-mail richnava@richnava.sk 

Internetová stránka https://www.richnava.sk/ 

Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s 

Číslo účtu SK24 5600 0000 0034 5207 3001 

 

1.2 Poskytovateľ:  

Názov SG-GS s.r.o.  

Sídlo Šafárikova 83, 048 01 Rožňava 

Štatutárny zástupca PhDr. Marek Šmihula 

IČO 47377593 

DIČ 20238857451 

IČ DPH Nie sme platcami DPH 

E-mail smihula.sgs@gmail.com 

Internetová stránka www.sg-gs.eu 

Bankové spojenie UniCredit Bank a.s. 

Číslo účtu SK41 1111 0000 0011 9372 9002 

 

II. PREDMET ZMLUVY 

 

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 

objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 

objednávateľa vykoná realizáciu služieb súvisiacich s vykonaním služieb: 

Predmetom zákazky je plnohodnotné, zodpovedné zabezpečenie procesu externého riadenia a 

implementácie projektu MŠ – projektový a a finančný manažér. 

Hlavný kód CPV 72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov  

pre zabezpečenie projektu s názvom: 

Názov projektu: Dostavba a rekonštrukcia materskej školy v obci Richnava 

Názov procesu:   Projektový a finančný manažér – externé riadenie 
 

2.2 Špecifikácia služieb bod 2.1 tejto zmluvy v zmysle výzvy Objednávateľa: 
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Projektový a finančný 

manažér  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náplň práce: 

 

− zodpovednosť za administratívne a finančné úkony súvisiace s implementáciou 

projektu,  

− zodpovednosť za propagáciu projektu a jeho realizáciu v súlade s Manuálom 

pre informovanie a komunikáciu, 

− koordinácia aktivít projektu, 

− zodpovednosť za plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o 

poskytnutí NFP, 

− zodpovednosť za správny priebeh časovej a vecnej realizácie projektu v súlade 

s podmienkami poskytnutia pomoci, 

− predkladanie monitorovacích správ v stanovených termínoch, 

− vypracovanie a predkladanie Žiadostí o zmenu v projekte, 

− príprava všetkých podkladov pre kontrolu na mieste zo strany poskytovateľa 

pomoci, 

− komunikácia prostredníctvom ITMS, 

− plnenie stanovených cieľov, aktivít a výsledkov projektu, 

− plnenie stanoveného harmonogramu, 

− zodpovednosť za celkovú udržateľnosť projektu a pod., 

− zabezpečenie opatrení publicity v súlade s metodickými pokynmi pre 

informovanie a publicitu v podmienkach Operačného programu Ľudské zdroje 

na roky2014– 2020, 

− zabezpečenie vypracovania a predloženia záverečných dokumentov v 

záverečnej fáze cyklu implementácie projektu (záverečná Žiadosť o platbu 

a záverečná monitorovacia správa),  

− zodpovednosť za plnenie finančného plánu projektu, finančnú udržateľnosť 

projektu, správnosť a včasnosť vypracovania a predloženia žiadosti o platbu 

vrátane záverečného zúčtovania projektu, 

− zodpovednosť za čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov 

projektu podľa zmluvy o poskytnutí NFP, 

− finančné riadenie a účtovníctvo (účtovná evidencia) projektu v súlade s platnou 

legislatívou, finančné riadenie projektu, príprava žiadostí o platbu, 

− príprava kompletných finančných podkladov pre všetkých externých členov 

projektového tímu, 

− vedenie analytickej účtovnej evidencie pre projekt, 

− príprava podkladov pre spracovanie žiadostí o platbu, 

− poskytovanie súčinnosti pri kontrolách.  

 

Časový rozsah: Predpokladaný počet odpracovaných osobohodín na projekte: 500 

hodín v priebehu 28 mesiacov. 

 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že služby prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.  

 

III. ĎALŠÍ ZÁVÄZOK ZHOTOVITEĽA 

 

3.1 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávanými 

službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

 

IV. MIESTO A ČAS PLNENIA 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu služieb bude pre objednávateľa vykonávať v čase realizácie 

projektu: 
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Miesto a termín 

dodania predmetu 

zákazky, lehota na 

dodanie alebo 

dokončenie predmetu 

zákazky alebo trvanie 

zmluvy 

Richnava 261, 053 51  

Richnava 

priebežne počas realizácie projektu až do ukončenia 

projektu  

 

 

 

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2.2  tejto zmluvy je spracovaná v súlade so zák. 

č. 18/1996 z.z. o cenách.  

Cena v EUR 

Cena bez DPH 8 150,00 

DPH 20% 0,00 

Cena spolu s DPH 8 150,00 

 

Slovom: Osemtisícjednostopäťdesiat Eur s DPH. 

 

5.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká poskytovateľovi nárok na 

úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne 

dohoda o cene, požiada poskytovateľ súd o rozhodnutie.  

5.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená poskytovateľom priebežne vždy po ukončení 

kalendárneho mesiaca. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia dokladu (faktúry) 

objednávateľovi.  

 

VI. ZMLUVNÉ POKUTY 

 

6.1 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť 

poskytovateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.  

 

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

7.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.  

7.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, 

zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.  

7.3 Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 2 vyhotovenia.  

7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán.  

7.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu posledného zo zmluvnej strany tejto zmluvy a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.  
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V Richnave dňa 9.6.2020                             V Richnave dňa 9.6.2020 

 

 

Objednávateľ:      Poskytovateľ: 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

 


