
ČI. III.

ODMENA A NÁHRADA NÁKLADOV

1. Objednávateľ sa zaväzuje počas účinnosti tejto zmluvy zaplatiť Poskytovateľovi za 
poskytovanie služieb v rozsahu podľa článku II. bod 3., písm. a) a b) projekt -  1 
odmenu vo výške 1 700 €. po predložení vypracovanej žiadosti o NFP (aj s povinnými 
prílohami) Objednávateľovi.

2 .

Objednávateľ sa zaväzuje počas účinnosti tejto zmluvy zaplatiť Poskytovateľovi za 
poskytovanie služieb podľa článku II. bod 3., písm. c) projekt - 1 odmenu vo výške 
450 € a to po schválení a realizácii projektu.

3. Odmena dohodnutá v článku III. bod 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva.

4. Odmena dohodnutá v článku III. bod 1 tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady, ktoré 
Poskytovatel’ nevyhnutne alebo účelne vynaloží pri poskytovaní predmetných služieb.

5. Poskytovatel’ nie je platiteľom DPH.

6. Odmena dohodnutá v článku III. bod 1 tejto zmluvy je splatná na základe faktúry.

7. Splatnosť faktúry vystavenej na základe tejto zmluvy je do 14 kalendárnych dní odo 
dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Poskytovatel’ zašle vystavenú faktúru 
Objednávateľovi najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po jej vystavení v súlade 
s touto zmluvou.

8. Strany sa dohodli na sankcii pre prípad nezaplatenia faktúry načas -  za každý deň 
omeškania úroky z neuhradenej sumy vo výške 0,5 %o za každý deň omeškania.

ČI. IV.

DOBA ÚČINNOSTI ZMLUVY

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do predloženia vypracovanej žiadosti 
o NFP (aj s povinnými prílohami) Objednávateľovi.

V prípade schválenia žiadosti o NFP sa Poskytovatel’ zaväzuje počas celej doby realizácie 
projektu vykonávať činnosti podľa článku II. tejto zmluvy na základe potrieb 
Objednávateľa.
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Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včas poskytnuté služby 
odmenu podľa článku III. tejto zmluvy.

ČI. V.

POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Poskytovatel’ je povinný poskytovať služby na základe tejto zmluvy, pričom 
Objednávateľ určí svojho zamestnanca na vykonávanie úkonov v súvislosti s touto 
zmluvou voči Poskytovateľovi.

2. Poskytovatel’ je povinný poskytovať služby na svoju zodpovednosť. Poskytovatel’ je 
oprávnený poveriť tretiu osobu poskytovaním služieb alebo ich časti len po 
predchádzajúcom e-mailovom súhlase Objednávateľa s takýmto poverením, jeho 
rozsahom a poverenou osobou. Konanie poverenej osoby sa považuje za konanie 
Poskytovateľa.

3. Poskytovatel’ je povinný postupovať pri poskytovaní služieb s odbornou 
starostlivosťou, v záujme Objednávateľa a podľa jeho potrieb.

4. Poskytovatel’ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri 
poskytovaní služieb, ktoré môžu mať vplyv na zmenu potrieb Objednávateľa.

5. Objednávateľ je povinný s Poskytovateľom spolupracovať, včas a riadne určiť 
príslušnú kontaktnú osobu, odovzdať Poskytovateľovi podkladový materiál a 
poskytnúť informácie nevyhnutné na poskytovanie služieb.

6. Objednávateľ je povinný dať súhlas s odchýlením sa od už udelených pokynov, ak ho 
Poskytovatel’ e-mailom upozornil na ich zrejmú nevhodnosť, a to v lehote uvedenej 
Poskytovateľom.

7. Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa. 
Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytovaním spolupôsobenia nie je 
Poskytovatel’ v oneskorení s plnením povinností len vo vzťahu k povinnosti, ku ktorej 
je nutné spolupôsobenie Objednávateľa, s ktorým je Objednávateľ v omeškaní. V 
rámci spolupôsobenia sa Objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom 
poskytne a doplní Poskytovateľovi spoluprácu pri získavaní podkladov, doplňujúcich 
údajov, spresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 
tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Poskytovateľovi priebežne obratom vždy 
na e-mailovú žiadosť Poskytovateľa v primeranej lehote. Poskytovatel’ je povinný 
požadovať a oznamovať Objednávateľovi potrebu spolupôsobenia Objednávateľa 
vždy v dostatočnom časovom predstihu tak, aby sa nedostal do omeškania s plnením 
svojich povinností podľa tejto zmluvy.
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