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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 3/2021 
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
Objednávateľ:         

Názov: Regionálna rozvojová agentúra Púchov 
Sídlo: Námestie slobody 1 400, 020 01 Púchov  
IČO: 37923536 
DIČ: 2022422567 
Štatutárny zástupca: PaedDr. Miroslav Kubičár, riaditeľ 
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: SK25 5600 0000 0072 3280 9003  
Tel.: 0903067066 
E-mail: kancelaria@rrapu.sk 
Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb vedenom MV SR  

a 
Poskytovateľ:  

Obchodné meno: NEHEB s.r.o. 
Sídlo: Jasenská dolina 606, 038 11 Belá - Dulice 
IČO: 52004759 
DIČ: 2120873216  
Štatutárny zástupca: Daniel Pavlačka 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: SK56 1100 0000 0029 4806 6855 
e-mail: daniel.pavlacka@gmail.com  
Zapísaný v Obchodnom registri SR vložka č. 71147/L 
 

Článok II. 
PREDMET PLNENIA 

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb ako predmetu zákazky „Zabezpečenie propagačných aktivít pre 

projekt Podpora spolupráce a sdílení zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství Zlínska a Púchovska“ pre 
projekt: Podpora spolupráce a sdílení zkušenosti v oblasti odpadového hospodářství Zlínska a Púchovska s 
kódom 304031S080 financovaný z programu Interreg V-A SK-CZ podľa víťaznej cenovej ponuky, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Víťazná cenová ponuka vychádza z vyhodnotenia prieskumu trhu na základe 
Výzvy na predloženie cenovej ponuky za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky zo dňa 10.06.2021. 

2. Predmetom  zmluvy je zabezpečenie workshopu, pozostávajúceho z prenájmu priestoru pre min. 20 osob na 3 
hodiny, občerstvenia pre 20 osôb (pitná voda, koláče sladké a slané), prezentačnej techniky (dataprojektor a 
plátno), lektora v oblasti separácie odpadov v domácnosti na 3 hodiny. konferencie pozostávajúcej z prenájmu 
priestoru pre min. 30 osôb na 4 hodiny, občerstvenia pre min. 30 osôb (pitná voda, koláče sladké a slané) a 
prezentačnej techniky (dataprojektor a plátno) a propagačných materiálov, pozostávajúcich z  350 ks sád 
recyklačných tašiek (sada obsahuje 3 tašky žltú, modrú a zelenú veľkosti cca 21 l) vrátane potlače povinnej publicity 
programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje službu poskytnúť objednávateľovi. 
4. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 

 
Článok III. 

MIESTO A TERMÍN PLNENIA 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby objednávateľovi v rozsahu a kvalite v čl. II tejto zmluvy v termíne do: 

15.09.2021, pričom realizácia propagačných aktivít prebehne na území okresu Púchov.   
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi spolupôsobenie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy 

v dohodnutých termínoch. 
 

Článok IV. 
CENA 

1. Dodávateľ dodá celý predmet zákazky za cenu podľa víťaznej cenovej ponuky. Cena za dodanie tovaru podľa čl. II 
činí: 2 930,- EUR, slovom: dvetisícdeväťstotridsať Eur. Dodávateľ nie je platcom DPH.  
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2. Dodávateľovi nebude poskytnutá záloha. 
 

Článok V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cena predmetu zákazky bude objednávateľovi účtovaná jednou faktúrou, ktorá bude vystavená a doručená 
objednávateľovi  bezodkladne po odovzdaní tovaru objednávateľovi. 

2. Lehota splatnosti  platobných  dokladov  uvedených  v bode  1. je 14 dní odo dňa ich vystavenia a doručenia 
objednávateľovi.  

3. Objednávateľ nie je platcom DPH. 
 

Článok VI. 
ZMLUVNÉ SANKCIE 

1. Ak poskytovateľ poskytne službu uvedenú v článku II po termíne uvedenom v čl. III bodu 1, zaplatí úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z ceny predmetu zákazky (uvedenej vrátane DPH) podľa čl. IV za každý deň 
omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s platením ceny za tovar uhradí objednávateľ poskytovateľovi úroky 
z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.  

3. Zmluvné pokuty, sankcie a úroky dojednané touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške 
vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktoré možno vymáhať samostatne. 
 

Článok VII. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

1. Poskytovateľ bude pri plnení predmetu postupovať s odbornou starostlivosťou.  
2. Poskytovateľ vyhlasuje, že má oprávnenie poskytovať služby v rozsahu článku II. tejto zmluvy. Doklad o odbornej 

spôsobilosti /autorizácia/ bude predložený pri podpise tejto zmluvy. 
1. Poskytovateľ podpisom zmluvy umožňuje strpieť výkon kontroly, alebo auditu zo strany poskytovateľa 

nenávratného finančného príspevku, alebo iných orgánov, ktoré majú na takýto typ kontroly 
oprávnenie. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s dodávanými 
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, ako i ostatné následné kontroly spojené 
s financovaním projektu z prostriedkov EÚ. 

 
Článok VIII. 

PLATNOSŤ ZMLUVY 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy obomi zmluvnými stranami. Poskytovateľovi nevznikne nárok na 

úhradu márnych nákladov, súvisiacich s poskytnutím služby, vzniknutých pred dňom účinnosti zmluvy. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny zmluvných podmienok v závislosti na podmienkach zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom a dodávateľ sa zaväzuje tieto zmeny akceptovať.  

2. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:  
a. Poskytovateľ poruší podstatné ustanovenia tejto zmluvy, je nato písomne upozornený a napriek tomu nezjedná 

nápravu do 15 dní. 
b. Poskytovateľ neodstráni zistené nedostatky počas poskytovania služby v dohodnutej lehote a bol na ne 

upozornený objednávateľom písomne. 
3. V prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy objednávateľom resp. poskytovateľom nie sú dotknuté práva 

odstupujúcej strany na náhradu vzniknutej škody. 
4. V prípade, že ktorákoľvek strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné odstúpenie od zmluvy doručiť druhej 

strane. Za doručenie sa považuje i nevyzdvihnutie doporučenej zásielky na pošte v odbernej lehote. 
 

Článok IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a 
dohodu v celom rozsahu. 

2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnou formou. 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom 

zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je 
oprávnená predložiť spor na riešenie prísluš. súdu v SR. 

4. V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a ostatné platné právne predpisy.  
5. Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi 

zástupcov svojich štatutárnych orgánov. 
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6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
7. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 sú pre objednávateľa a 1 pre poskytovateľa. 

  
V Púchove dňa: 29.6.2021      V Nemšovej dňa: 29.06.2021 
Objednávateľ:                  Poskytovateľ:  

 
 

 
 
 
_________________________________     _________________________________  
Regionálna rozvojová agentúra Púchov     NEHEB s.r.o.  
PaedDr. Miroslav Kubičár, riaditeľ                  Daniel Pavlačka, konateľ 


