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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

uzatvorená v zmysle §269, ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Obec Rovinka 

Sídlo: Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka 

IČO: 00305057 

DIČ: 2020362036 

IČ DPH: neplatca DPH 

IBAN: SK61 0200 0000 0000 2472 2112 

Zastúpený: Ing. Tomáš Káčer, starosta obce 

 

ďalej len „objednávateľ“ 

 

Poskytovateľ: CleverSo s. r. o. 

Sídlo: Športová 1794/51, 900 45 Malinovo 
IČO:                52238024 

DIČ: 2120960776  

IČ DPH: SK2120960776 

IBAN: SK05 8330 0000 0028 0167 7096  

Zastúpený: Dávid Jandek  

 

ďalej len „poskytovateľ“ 

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

1) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať nasledovné služby a činnosti: 

 

a) zisťovanie možností zapojenia sa obce do rôznych podporných programov, fondov, grantov, projektov a 

to vo všetkých oblastiach života obce,  

b) konzultácie a spolupráca s obecnými organizáciami pri predkladaní a implementácii projektov z rôznych 

grantových a podporných programov,  

c) zabezpečenie realizácie a implementácie schválených projektov vrátane prípravy ich zúčtovania 

a povinnej publicity (projekty financované mimo EÚ),  

d) vypracovanie monitorovacích správ k zrealizovaným projektom (projekty financované mimo EÚ), 

e) spolupráca pri tvorbe projektových zásobníkov obce, 

f) spolupráca pri tvorbe strategických dokumentov obce, 
g) koordinácia implementácie a realizácie jednotlivých schválených projektov v spolupráci s ostatnými 

organizačnými zložkami obecného úradu,  

 

 

 

2) Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre uskutočnenie predmetu zákazky, dodať podkladové 

materiály, účtovné doklady a ostatné doklady potrebné pre naplnenie služieb súvisiacich s predmetom zákazky 

súvisiace so spracovaním potrebných dokumentov, materiálov podľa požiadavky poskytovateľa. 

 

 

Článok III 

Cena a platobné podmienky 

 

1) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi za vykonanú prácu podľa čl. II, bod 1 tejto zmluvy mesačnú 

odmenu vo výške 800,00 € (slovom osemsto eur) bez DPH. 

 

 

 



2/2 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že odmena podľa bodu 1) je splatná mesačne na základe faktúry vystavenej 

Poskytovateľom najneskôr do desiateho (10.) kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom 

mesiaci, za ktorý sa faktúra vystavuje. Splatnosť faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa jej vystavenia, ak bola 

doručená Objednávateľovi.  

 

 
 

Článok IV 

Doba trvania a ukončenie zmluvy 

 

1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31. 12. 2023. 

 

2) Pred uplynutím doby platnosti je Zmluvu možné ukončiť nasledovnými spôsobmi: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 

stanovená na jeden (1) mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

3) V deň ukončenia tejto Zmluvy je Poskytovateľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady, ktoré od 

neho obdržal a všetky doklady týkajúce sa jeho činnosti v súvislosti s touto Zmluvou. 

 
 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné prijímať iba po dohode obidvoch zmluvných strán 

výlučne v písomnej forme číslovaného dodatku k tejto Zmluve. 

 

2) Všetky písomnosti podľa tejto Zmluvy sa budú doručovať na adresu zmluvných strán uvedenú v tejto Zmluve 

alebo inak vzájomne oznámenú. Zásielka sa bude považovať za doručenú dňom prevzatia zásielky alebo dňom 

odmietnutia prevziať zásielku. V prípade, ak sa zásielka odoslaná doporučenou poštou na adresu uvedenú 

v tejto Zmluve alebo inak oznámenú vráti ako nedoručená, považuje sa zásielka za doručenú na piaty (5.) deň 
od jej odoslania na poštovú prepravu, a to aj v prípade, ak sa adresát o zásielke nedozvedel. 

 

3) Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené osobitne touto Zmluvou, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, príp. inými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

 

4) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

 

5) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) pre každú zmluvnú stranu. 

 

6) Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním pozorne prečítali a obsahu Zmluvy porozumeli, 
že Zmluva bola uzavretá na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nebola uzavretá v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto Zmluvu podpisujú.  

 

 

 

 

V Rovinke, dňa ...........................    V Malinove, dňa ........................... 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Káčer Dávid Jandek 

 starosta konateľ 


