
REGIONALNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA NOVOZAMOCKO 
v sk rá tene j f o r m e " R R A N O V O Z Á M O C K O " 

S v ä t o p l u k o v a 1 , 940 01, N o v é Z á m k y 

Zmluva o poskytnutí 
služby 

podľa § 536 a nasl. Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len .zmluva") 

Číslo zmluvy: 5/2017 
Objednávateľ: Obec Veľký Kýr 
Námestie sv. Jána 1 
941 07 Veľký Kýr 
V zastúpení: Ing. Judita Valašková, 
starostka obce 
IČO: 00309109 
DIČ:2020416310 
IBAN: SK 72 5600 0000 0008 5553 
2002 
SWIFT/BIC: KOMASK2X 

Poskytovateľ: 
Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO 

v skrátenej forme "RRA NOVOZÁMOCKO" 
Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky 

Objednávateľ: Obec Veľký Kýr 
Námestie sv. Jána 1 
941 07 Veľký Kýr 
V zastúpení: Ing. Judita Valašková, 
starostka obce 
IČO: 00309109 
DIČ:2020416310 
IBAN: SK 72 5600 0000 0008 5553 
2002 
SWIFT/BIC: KOMASK2X 

Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky poskytnutia 
služby(ďalej aj„VOPPS"), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. 

Popis: 
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis. 
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej 
identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy. 

Špecifikácia služby Doba platnosti 
zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 
publicity a zvyšovania informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva 
k projektu: „ Z b e r n ý dvor Veľký Kýr". (ďalej len „služba" alebo „služby"). 
Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy sa je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách jednotl ivých položiek, 
ktoré tvoria prílohu č.1. Celková cena za jednotlivé služby v zmysle prílohy č.1 
je: 7 510,00 EUR, (slovom: sedemtisícpäťstodesaťeur, nula centov) 

Poskytovateľ nie je platcom DPH 

Jednotkové cena uvedené v prílohe č.1 sú pevná a nemenná počas platnosti 
tejto zmluvy 

Zmluva sa 
uzatvára na 12 
mesiacov odo 
dňa 
nadobudnutia 
účinnosti tejto 
zmluvy 

Objednávateľ: 
Obec Veľký Kýr 

dňa:10.3.2017 
Ing. Judita Valašková 
Starostka obce 

Poskytovateľ: 
Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO 

dňa:10.3.2017 
Ing. Peter Pénzeš 
Riaditeľ agentúry 

Telefón 
0908 175 956 

E-mail 
info@rranovozamocko.sk 

Číslo Účtu 5024895796/0900 IČO: 45 737 711 
SWIFT/BIC: GIBASKBX DIČ: 2023486465 
IBAN: SK84 0900 000 0050 2489 5796 

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO, v skrátenej forme "RRA NOVOZÁMOCKO", 
právna forma: záujmové združenie právnických osôb, zapísaná v Registri záujmových združení právnických 

osôb, Obvodný úrad Nitra, pod č-1/2012 

mailto:info@rranovozamocko.sk


Všeobecné obchodné podmienky poskytnutia služby 

I. Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi služby uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne 
poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu. Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovať služby v súlade s podmienkami poskytovateľa 
dotácie - Operačný program Kvalita životného prostredia, na základe zmluvy Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. OPKZP-P01-SC111-2016-10/110 uzatvorenej s objednávateľom a ďalšími metodickými pokynmi vzťahujúcimi sa na 
projekt s názvom: „Zberný dvor Veľký Kýr", č. ITMS2014+:310011B601. 

2. Množstvá jednotlivých položiek uvedených v prílohe č.1 sa považujú za predpokladané množstvá, pričom objednávateľ nie je povinný 
na ich odobratie v uvedenom rozsahu. 

3. Objednávateľ je oprávnený na základe písomnej objednávky na odber vyššieho množstva jednotlivých položiek. Celkové množstvo 
objednaných naviac služieb nesmie presiahnuť 50% hodnoty z celkovej ceny uvedenej v špecifikácii zmluvy. 

II. Cena 

1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ nie 
je platcom DPH. 

2. Cena za jednotlivé služby sa vypočíta ako súčet jednotkovej ceny uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a počet skutočne objednaného 
množstva danej položky. 

3. V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa, ktoré poskytovateľovi vzniknú pri poskytovaní služieb podľa tejto 
zmluvy, a ktoré poskytovateľovi vzniknú po poskytnutí služieb podľa tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným projektom. 

4. Cena za naviac služby v zmysle bodu 3. Článku I. tejto zmluvy sa vypočítajú v súlade s bodom 2 tohto článku. 

III. Lehota poskytnutia služby 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu v lehote uvedenej v písomnej objednávke. Objednávateľ sa zaväzuje objednávku zaslať 
najmenej kalendárny mesiac pre požadovaným plnením. 

2. Miesto dodania služby je: Obec Veľký Kýr. 

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 
preddavky na poskytované služby. 

2. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň poskytnutia služby. 
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo tejto 

zmluvy. 
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený 

ju vrátiť poskytovateľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej 
a/alebo doplnenej faktúry. 

5. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je poskytovateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

6. Za nedodržanie termínu poskytnutia služby uvedeného v objednávke je objednávateľ oprávnený žiadať od poskytovateľa zmluvnú 
pokutu vo výške 0,01 % z ceny objednávky za každý deň omeškania. 

V. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Povinnosti poskytovateľa: 
a) zodpovedá za rozsah a kvalitu poskytnutých služieb a zodpovedá za nedostatky a vady služby v súlade s podmienkami 

stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
b) vykonáva činnosti spojené s poskytnutím služby len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, 
c) poskytovateľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo 

sťažuje poskytnutie služby, 
2. Povinnosti objednávateľa: 

poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri poskytovaní služby, 
ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri poskytovaní služby a umožniť v primeranom čase ich 
odstránenie. 
Najneskôr do 5 dní predložiť na požiadanie poskytovateľa všetky dokumenty potrebné na riadne poskytnutie služby 

3. Prevzatie služby alebo jej časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. 
4. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má objednávateľ uzavretú s poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby 
sú: 

Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby 
Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby 
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby 
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto bode v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

VI. Odstúpenie od zmluvy 

1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 
2. Poskytovateľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej 

vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení 
hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie 
zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od 
tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo 
podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto 



zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení 
povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej 
zmluvnej strane. 

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
4. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane. 

VII. Záverečné ustanovenia 
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPPS, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi SR. 

3. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR. 
4. Tieto VOPPS sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

Prílohy: 
Príloha č. 1 - Ocenený zoznam položiek 



Príloha č. 1 - Ocenený zoznam položiek 

1. Environmentálne vzdelávanie 

Tabuľka č.1 
Názov položky Jednotka Množstvo Jedn.cena 

bez DPH 
Spolu bez 
DPH 

Prenájom stanu/prístrešku minim. 
Rozmerov 3x3m s logom akcie min 
50x50cm na komatexovej tabuli so 
samolepkou 

Ks 1 150 150 

Prenájom prezentačných zariadení -
ROLL UP 80x200 komplet - konštrukcia 
+potlač 

KS 3 70 210 

Balóniky s potlačou + HE bomba na 
naplnenie 

KS 300 1,5 450 

Prenájom promo stolík + potlač KS 2 50 100 

Obslužný personál na komunikáciu 
s občanmi/rozdávanie brožúr, balónov 
a pier 

KS 1 200 200 

Odborný personál na diskusiu a prípadné 
prednášky 2x1 hodina KS 2 200 400 

Zápisník s potlačou A4 KS 500 1,5 750 

Pero s potlačou KS 500 1 500 

Borožúra A5, 12 strán (texty, úprava 
obrázkov, úprava textov, zalomenie, tlač) 

KS 500 4 2000 

Fotodokumentácia z akcie Súbor 1 500 500 

Doprava, inštalácia, manipulácia Súbor 1 1 500 1 500 

Cena spolu bez DPH v EUR 6 760 

Cena spolu s DPH v EUR Nie sme platci DPH 

1. Plagáty 

Tabuľka č.2 
Názov 
položky 

Špecifikácia, podrobný 
popis produktu 

Jednotka Množstvo Jedn. cena 
bez DPH 

Spolu bez 
DPH 

Plagát Formát A5, lesklý papier, 
plnofarebná tlač, grafické 
spracovanie, tlač 

Ks 500 1,5 750 

Cena spo u bez DPH v EUR 750 

Cena spolu s DPH v EUR Nie sme platci DPH 


