
Zmluva o poskytovaní služieb 

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi týmito 
zmluvnými stranami (ďalej len "zmluva") 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1.1 Poskytovateľ 

1.2 

Obchodné meno: EUROFORMES, a.s. 
Sídlo: Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 
IČO: 36426288 
IČ DPH: SK2021934002 
DIČ: 2021934002 
Zastúpený: Ing. Rastislav Horvát - člen predstavenstva 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Č. účtu: 2621073033/1100 
Zapísaný v obch. registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, vložka č.: 10645/L 
(ďalej len "poskytovateIA

\) 

Objednávatel' 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

Mesto Trenčín 
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 
00312037 
2021079995 

Zastúpený: Mgr. Richard Rybníček - primátor 
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín 
Č. účtu: 0600536001/5600 
(ďalej len "objednávatel"') 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb v oblasti monitorovania výziev 
vhodných pre získanie prostriedkov z fondov EÚ a iných zdrojov. 

2.2 Poskytovatel' sa zaväzuje na základe tejto zmluvy pre objednávatel'a realizovať 
služby v nasledovnom rozsahu: 

- vyhl'adávanie relevantných výziev pre získanie prostriedkov z fondov EÚ, 
- vyhl'adávanie relevantných výziev pre získanie prostriedkov z iných 

finančných mechanizmov, 
- spracovanie ideových máp, 

poradenstvo pri identifikácií vhodných zdrojov pre získanie finančných 
prostriedkov pre realizáciu zámerov mesta (poradenstvo bude 
poskytované predovšetkým formou konzultácií s objednávateľom, pričom 
poskytovatel' je povinný poskytnúť poradenstvo v objednávatel'om 
určenej forme vždy najneskôr v lehote do 2 dní odo dňa obdržania 
požiadavky objednávatel'a na poskytnutie poradenstva. Poskytovatel' 
bude poskytovať poradenstvo aj na základe vlastného uváženia najmä 
vždy, ak bude potrebné informovať objednávatel' o určitých 
skutočnostiach alebo okolnostiach, ktoré sa týkajú relevantných výziev). 

2.3 Ideové mapy predstavujú projektové zámery a budú spracovávané v rozsahu 
max. 2 strán formátu A4 na každú jednu projektovú ideu a to v lehote podl'a 
dohody s objednávatel'om. 



4- Objednávate/' do 20 dní odo dňa, kedy nadobudne táto zmluva účinnosť 
vypracuje zoznam zámerov mesta, pri ktorých uvažuje s použitím vyššie 
uvedených zdrojov, čím poskytovate/'ovi vymedzí oblasť záujmu pre zisťovanie 
vhodných príležitostí. 

.5 Vyššie uvedené informácie pod/'a ods. 2.2 budú poskytované objednávate/'ovi 
v elektronickej forme bezodkladne po ich zistení. Poskytovate/' sa však 
zaväzuje, že relevantné výzvy pod/'a ods. 2.2 tohto článku zistí - vyh/'adá 
najneskôr v lehote do 7 pracovných dní po dni ich oficiálneho uverejnenia. 
V opačnom prípade je v omeškaní s plnením tejto zmluvy. Objednávate/' týmto 
určuje e-mailovú adresu, na ktorú budú zasielané: 
henrieta .sevci kova@trencin.sk. 

2.6 Spracovanie Žiadosti o NFP, Externý manažment projektov prípadne iné služby 
nie sú predmetom tejto zmluvy a môžu byť predmetom ďalších ad hoc zmlúv. 

Článok III. 
Termín plnenia 

3.1 Poskytovate/' sa zaväzuje realizovať služby definované v čl. II tejto Zmluvy od 
účinnosti tejto zmluvy obdobia do februára 2012. (Vzh/'adom na charakter 
predmetu zmluvy budú tieto v prípade podpisu zmluvy v priebehu mesiaca 
spätne aktualizované za obdobie od začiatku predmetného mesiaca.) 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1 Poskytovate/' sa zaväzuje postupovať pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy s odbornou starostlivosťou. Poskytovate/' je povinný informovať 
objednávate/'a bezodkladne o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli viesť 
k neplneniu zmluvy, a bezodkladne ich oznámiť objednávate/'ovi. 

4.2 Objednávate/' je oprávnený počas platnosti tejto zmluvy dávať poskytovate/'ovi 
pokyny súvisiace s poskytovaním služieb pod/'a tejto zmluvy. Poskytovate/' nie je 
povinný postupovať pod/'a pokynov objednávate/'a, ak by tieto pokyny boli v 
rozpore s právnym poriadkom alebo záujmami poskytovate/'a. Poskytovate/' sa o 
pokynoch uvedených v predchádzajúcej vete zaväzuje včas informovať 
objednávate/'a a zmluvné strany budú v dobrej viere rokovať o vyriešení takejto 
otázky. Poskytovate/' sa zaväzuje včas informovať objednávate/'a, ak dospeje k 
záveru, že ktorýko/'vek pokyn objednávate/'a je nesprávny, nevhodný alebo má 
iné nedostatky. 

4.3 V súvislosti s poskytovaním služieb objednávate/' poskytne poskytovate/'ovi 
potrebné úplné informácie, podklady, ako aj inú súčinnosť, ktorá je potrebná 
alebo žiaduca pre riadne plnenie záväzkov poskytovate/'a z tejto zmluvy. 
Poskytovate/' predpokladá, že objednávate/' mu bez zbytočného odkladu 
a v dobrej viere poskytne všetky tieto informácie, dokumenty alebo iné 
podklady a že poskytnuté informácie, dokumentyainé podklady budú správne 
a úplné. Poskytovate/' nie je povinný overovať pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť 
informácií, dokumentov alebo iných podkladov, ktoré mu poskytne 
objednávate/'. 

4.4 Poskytovate/' nezodpovedá za omeškanie alebo pochybenie pri poskytovaní 
služieb, ak toto omeškanie bude spôsobené tým, že poskytovate/' nedostane od 
iných poradcov objednávate/'a alebo od objednávate/'a samotného informáciu 
alebo súčinnosť, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb. 

4.5 Výsledky a postupy poskytovania služieb ako aj použité metódy, ktoré 
poskytovate/' objednávate/'ovi odovzdá alebo s nimi objednávate/'a oboznámi, 
môže objednávate/' využívať výhradne pre vlastné účely. 



Objednávatel' je povinný zaplatiť poskytovatel'ovi odplatu podl'a článku V. tejto 
Zmluvy. 
V prípade, ak v dôsledku neplnenia povinností poskytovatel'a podl'a tejto zmluvy 
vznikne objednávatel'ovi škoda, zaväzuje sa ju poskytovatel' nahradiť v plnej 
výške. 

Článok V. 
Odplata poskytovatel'a 

.1 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odplate za poskytnuté služby definované 
v čl. II tejto Zmluvy vo výške 7 990,00 EUR bez DPH (slovom: 
Sedemtisícdeväťstodeväťdesiat,- Eur), pričom odmena bude vyplácaná vždy po 
ukončení kalendárneho mesiaca v pomernej čiastkovej výške za tento mesiac 
(príp. jeho alikvótnej časti, ak by zmluva netrvala v tomto mesiaci celý mesiac) 
a to 799,00 Eur bez DPH (slovom: Sedemstodeväťdesiatdeväť,- Eur). 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel'ovi vzniká nárok na odmenu za 
poskytnuté služby vždy v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom 
boli služby poskytované. 

5.3 Daňová povinnosť vzniká vždy ku poslednému dňu mesiaca, kedy boli služby 
poskytované. 

5.4 Odplata poskytovatel'a je splatná po doručení faktúry najskôr do 30 dní odo dňa 
doručenia faktúry objednávatel'ovi. 

Článok VI. 
Povinnosť mlčanlivosti 

6.1 Zmluvné stany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 
o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s predmetom tejto zmluvy ako aj s výkonom 
práva povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

6.2 Tretím osobám je možné tieto skutočnosti a informácie sprístupniť len so 
súhlasom druhej zmluvnej strany, alebo ak povinnosť zverejnenia vyplýva 
zmluvnej strane zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo 
právoplatného súdneho alebo správneho rozhodnutia. 

Článok VII. 
Trvanie zmluvy 

7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 29.2.2012. 
7.2 Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, alebo na základe 

písomnej dohody obidvoch zmluvných strán. 
7.3 Túto zmluvu je možné ukončiť aj výpoveďou objednávatel'a a to aj bez udania 

dôvodu, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom 
nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

7.4 Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia 
tejto zmluvy zo strany poskytovatel'a. Zmluvné strany považujú za podstatné 
porušenie tejto zmluvy, najmä ak poskytovatel': 
al bude meškať s termínom plnenia podl'a tejto zmluvy oviac ako 10 dní, 
bi ak zhotovitel' bude preukázatel'ne poskytovať vadné služby, t. j. v rozpore s 
podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol 
poskytovatel' objednávatel'om v priebehu plnenia tejto zmluvy písomne 
upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej 
lehote poskytnutej k tomuto účelu, 
cl v rozpore s ustanovením tejto zmluvy prestal plniť svoje záväzky podl'a tejto 
zmluvy alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy, 



dl bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a, prevedie všetky, alebo 
niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 
V prípade zániku zmluvy nezanikajú vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré 
vznikli v čase jej trvania. 

Článok VIII. 
záverečné ustanovenia 

1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka . 

. 2 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu 
originálu, pričom pre objednávatel'a sú určené 2 rovnopisy. 

3.3 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka upravujúcimi zmluvu o poskytovaní 
služieb. 

8.4 Písomnosti si doručujú zmluvné strany na adresu uvedenú v záhlaví tejto 
zmluvy alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi zmluvná strana ako svoju 
adresu doručovania druhej zmluvnej strane. Písomnosť sa považuje za 
doručenú aj v prípade, ak ju zmluvná strana odmietla prijať alebo ak sa 
doručená písomnosť vrátila odosielatel'ovi ako nedoručená. V danom prípade sa 
považuje písomnosť za doručenú v tretí deň odo dňa jej odoslania na poslednú 
známu adresu doručovania druhej zmluvnej strany. 

8.5 Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo doplňať len vo forme písomného 
dodatku, a to na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán. 

8.6 Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, 
vážne, nie v tiesni, jej obsahu porozumeli, chcú byť ňou viazané na znak čoho 
ju podpisujú. 

v Žiline, dňa 27.04.2011 

EUROFORMES~ a.s. 
Vysokoškolákov 41, 010 08 ZlIina 

IČO: 36426288, Ič DPH: SK2021934002 
OR OS Žilina, Odd. Sa, VI. č. 106M5/L 

® Bank. spoi. 1946009051/0200 
I 

podpis anonymizovaný 

Ing . Rastislav Horvát 
člen predstavenstva 
poskytovatel' 

v Trenčíne, dňa oli. h. 2011 

? podpis anonymiwvaný 

.............. :' .. . t:- ...................... . . 
Mgr. Richard Rybníček 
primátor mesta 
objednávatel' 


