Číslo zmluvy objednávateľa: 202108

Zmluva o poskytnutí služieb
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1
Zmluvné strany
1.1. Názov:
Sídlo:
Zapísaná:

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Strojárenská 3, 040 01 Košice
v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
číslo OVVS/10/2003
IČO:
312 57 402
DIČ:
202 173 4902
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
SK22 5600 0000 0004 4719 2002
Zastúpená:
Ing. Jaroslav Tešliar, PhD., riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)
a
1.2. Názov:
Sídlo:
Zapísaná:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:
Zastúpená:

Kristóf Kucsora
946 19 Klížska Nemá 42
na Okresnom úrade Komárno, Číslo živnostenského registra: 410-30253
50435621
1082956699
Slovenská sporiteľňa, a. s.
SK55 0900 0000 0051 7893 1833
Kristóf Kucsora

(ďalej len „poskytovateľ“)

Čl. 2
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie odbornej pomoci pri príprave nadnárodnej metodiky
(príručky) na implementáciu miestnych akcií zvyšujúcich povedomie - čistenia riek súvisiacich
s implementáciou projektu F(ol)low the Plastic from source to the sea: Tisa-Danube integrated
action plan to eliminate plastic pollution of rivers / Tid(y)Up) financovaného z Dunajského
nadnárodného programu, č. projektu: DTP3-620-2.1 (ďalej len „projekt Tid(y)Up“).
Poskytovateľ zabezpečí:
a) Prípravu šablóny Úvodnej správy pre pilotné akcie a Záverečnej správy pre pilotné akcie v
anglickom jazyku. Viac informácií k úvodnej a záverečnej správe je možné nájsť v bode c).
b) Overenie obsahu prvej verzie nadnárodnej metodiky (príručky) v rozsahu cca 52 strán
vypracovanej partnerskými organizáciami projektu THU (Filmjungle.eu Society, Maďarsko) a
HAEE (Association of Environmental Enterprises, Maďarsko). Prvá verzia príručky bude
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poskytovateľovi dodaná v máji / júni 2021. Príručka samotná bude vychádzať zo skúseností z
aktivít Plastic Cups organizovaných niekoľko rokov v Maďarsku a bude v súlade s vizuálnou
identitou Dunajského nadnárodného programu.
c) Asistovanie pri organizácii plánovaných 4 pilotných akcií čistenia riek na predbežných
lokalitách / riekach a v predbežných termínoch: Tisa – Tur (UA/HU/RO) – 9/2021, Bodrog
(SK/HU) – 9/2021, Bega (RO/RS) – 4/2022, Dunaj (RO/BG) – 5/2022.
Asistovanie znamená kontrolu Úvodnej správy pre pilotné akcie, ktorú musí každý partner
zaslať 3 mesiace pred realizáciou pilotnej akcie poskytovateľovi. Z Úvodnej správy
poskytovateľ posúdi, či každý partner má pripravený podrobný plán akcie vrátane presnej
lokality čistenia, termínu čistenia, podrobného programu a aktivít podujatia, zoznamu
zapojených organizácií, predpokladaného počtu účastníkov, plánovaných propagačných
aktivít, plánovaných náborových aktivít atď. Správy skontroluje a v prípade potreby požiada
partnerov o doplnenie. Komunikácia s partnermi bude prebiehať v anglickom jazyku.
Výstupom bude súhrn informácií zo 4 úvodných správ partnerov, ktoré budú poskytnuté
maďarským partnerom.
Poskytovateľ súčasne dohliadne, aby každý z partnerov po uskutočnení pilotnej akcie
vypracoval aj Záverečnú správu pre pilotné akcie. Záverečné správy zašlú partneri
poskytovateľovi a budú obsahovať úplnú dokumentáciu o akcii (podrobný popis podujatia,
fotografie, zoznam zapojených organizácií, prezenčné listiny, kvalita a množstvo vyzbieraného
odpadu, zoznam publikácií v médiách atď.), ako aj hlavné zistenia a návrhy. Výstupom bude
súhrn informácií/návrhov zo 4 záverečných správ pilotných akcií čistenia riek, ktoré budú
poskytnuté maďarským partnerom a budú slúžiť ako podklad na dopracovanie finálnej verzie
nadnárodnej metodiky (príručky).
d) Aktívnu účasť minimálne na 3 zo 4 pilotných akcií čistenia riek na predbežných lokalitách /
riekach: Tisa – Tur (UA/HU/RO) – 9/2021, Bodrog (SK/HU) – 9/2021, Bega (RO/RS) – 4/2022,
Dunaj (RO/BG) – 5/2022 (pričom ako doklady preukazujúce účasť budú slúžiť prezenčná
listina, fotografie). Aktívna účasť spočíva v samotnom čistení rieky od odpadu a triedení
vyzbieraného odpadu, pričom každé čistenie bude trvať 2-3 dni. Presné lokality a termíny
čistení budú poskytovateľovi zaslané hneď po upresnení.
e) Preklad finálnej elektronickej verzie nadnárodnej metodiky (príručky) do slovenského jazyka.
Zodpovednosťou poskytovateľa je zosúladiť činnosti spojené s prípravou, implementáciou a
následným hodnotením čistení riek tak, aby vo finálnej verzii príručky bola štandardizovaná a
validovaná metodika.
2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať a dodať objednávateľovi
predmet zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje odobrať predmet zmluvy.
Čl. 3
Čas plnenia
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet zmluvy v nasledovných termínoch:
Šablóny Úvodnej a Záverečnej správy:
05/2021
Čistenie rieky Tisa – Tur (UA/HU/RO):
09/2021
Čistenie rieky Bodrog:
09/2021
Čistenie rieky Bega (RO/RS):
04/2022
Čistenie rieky Dunaj (RO/BG):
05/2022
Súhrn informácií zo 4 úvodných správ:
05/2022
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Súhrn informácií/návrhov zo 4 záverečných správ:
07/2022
Finálna verzia príručky v slovenskom jazyku:
08/2022
3.2 Dodržanie vyššie uvedených termínov je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa
dojednanej v bode 6.1 tejto zmluvy. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti
nie je poskytovateľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom
termíne.
Čl. 4
Cena a platobné podmienky
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi za poskytovanie odbornej
pomoci odmenu vo výške 9 980,-EUR (slovom deväťtisícdeväťstoosemdesiat eur) za celý objem
služieb. Uvedená cena je konečná vzhľadom na skutočnosť, že poskytovateľ nie je platiteľom DPH.
4.2 Poskytovateľ je oprávnený fakturovať cenu len za skutočne poskytnuté služby podľa reálne
spracovaných častí predmetu diela podľa čl. 2:
Časť zákazky:

Cena spolu s DPH v €

a)

800,-

b)

940,-

c)

2 540,-

d)

4 260,-

e)

1 440,-

Spolu:

9 980,-

4.3 Faktúra s priloženým súpisom poskytnutých služieb a súvisiacou dokumentáciou bude vystavená
poskytovateľom po ukončení poskytovania služieb. Súpis poskytnutých služieb schvaľuje
objednávateľ. Faktúra je splatná 14 dní od doručenia faktúry.
4.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať potrebné
náležitosti alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru
vrátiť poskytovateľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V takom prípade
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej
faktúry objednávateľovi.
Čl. 5
Práva a povinnosti poskytovateľa
5.1 Poskytovateľ je povinný vykonať predmet zmluvy podľa článku 2 tejto zmluvy riadne, na svoje
náklady a na svoje nebezpečenstvo.
5.2 Poskytovateľ je oprávnený poveriť vykonaním časti predmetu zmluvy aj inú osobu, pričom
zodpovedá akoby predmet zmluvy vykonával sám.
5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa
oboznámil pri vykonaní predmetu zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej
osobe.

3

Číslo zmluvy objednávateľa: 202108

Čl. 6
Práva a povinnosti objednávateľa
6.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne
dodanie predmetu zmluvy. Patričnou súčinnosťou sa rozumie najmä vytvorenie takých
podmienok spolupráce, aby poskytovateľ mohol riadne a včas splniť svoj záväzok,
6.2 Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu
zmluvy.

Čl. 7
Sankcie
7.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa článku 3 ods. 2 je poskytovateľ
oprávnený požadovať od objednávateľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
7.2 V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený
požadovať od poskytovateľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.
Čl. 8
Zánik zmluvy
8.1 Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
8.2 Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán.
8.3 Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak jedna zo zmluvných strán opakovane
porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
8.4 V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo zmluvu vypovedať v zmysle porušenia vyššie
uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán, druhá
zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť
porušila a dať jej 5 dňovú lehotu na odstránenie porušujúceho stavu.
8.5 Pokiaľ k odstráneniu porušujúceho stavu v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana oprávnená
podať písomnú výpoveď.
8.6 Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
8.7 Ukončením zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať
záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.
Čl. 9
Spoločné a záverečné ustanovenia
9.1 Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
9.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa
vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané
zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.

4

Číslo zmluvy objednávateľa: 202108

9.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
a) došlo k overeniu a následne právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci
jeho administratívnej finančnej kontroly vykonanej Národným kontrolórom,
b) došlo k zverejneniu zmluvy v súlade so zákonom.
9.4 Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť príslušné zmeny v identifikácii zmluvných strán v tejto zmluve,
pokiaľ budú potrebné v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry.
9.5 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu
o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo zmariť
alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu zmluvy, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto
skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu.
9.6 V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany
zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu prioritne vzájomnou dohodou.
9.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jeden
podpísaný rovnopis.
9.8 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých
údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im
nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na
dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Klížsej Nemej, 26.05.2021

V Košiciach, 04.06.2021

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

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

Kristóf Kucsora, za objednávateľa

Ing. Jaroslav Tešliar, PhD., za poskytovateľa
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