
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÝCH A KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB 
03/2018 

 
 

uzavretá podľa § 269 odst.2 . zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. zákonov 
 (ďalej len „zmluva“)  

 
medzi týmito zmluvnými stranami 

 
   Poskytovateľ: 

Obchodné meno: KASPA SLOVAKIA s.r.o  
Sídlo: Košice  
Adresa: Tokajská 29, 040 18 Košice  
Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v OR okresného Súdu KošiceI, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36324/V  
Bankové spojenie: Fio banka a.s. 
Číslo účtu: 2100893706/8330 
IBAN: SK86833 0000 000 2100893706 
IČO: 47 910 623 
DIČ: 2024 140 063 
IČ DPH : nie sme platcami DPH  

  Štatutárny orgán:   Mgr. Katarína Slobodová    
 
  (ďalej ako „poskytovateľľ“) na strane jednej  
 
  a 

  
Objednávateľ: Obec Jarabina 

Sídlo:   Jarabina, Jarabina 58, 065 31 Jarabina 

Zastúpený:   Lívia Kovalčíková starostka obce 

  IČO:  00329932  

    DIČ:   202069857 

    Bankové spojenie:: VÚB Stará Ľubovňa 

    Číslo účtu:    SK 0602 0000 0000 0915 328602 

    Ttel.:    +421 52 / 428 40 51  

e-mail:           starosta@obecjarabina.sk 

   
 

  (ďalej ako „objednávateľ“) na strane druhej; 
 

  (ďalej poskytovateľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“). 

 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 
 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť poradenstvo pre 
objednávateľa :Realizácia verejného obstarávaniapre projekt Rôzne podoby vody- 

Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky  prírodného dedičstva 

Poľsko- slovenského pohraničia  

tel:+421524284051


 
A to v členení : 
 

 1. Výstavba SO 01 Multimodálna stanica, SO 02 Nabíjacia stanica E-bike, SO 03 

Sprístupnenie Jarabinského prielomu- práce - Podlimitnú zákazku bez využitia elektronického 

trhoviska (§113-116 zákona)  

2. Zákazku s nízkou hodnotou (§117 zákona, usmernenia pre čerpanie EŠIF)- Projektový 

manažér Implementácia projektu - Služby  

3.  Zákazku s nízkou hodnotou (§117 zákona, usmernenia pre čerpanie EŠIF)- Stavebný dozor 

– Služby  

4. Zákazku s nízkou hodnotou (§117 zákona, usmernenia pre čerpanie EŠIF)- Tlmočenie a 

preklady – Služby 

 5. . Zákazku s nízkou hodnotou (§117 zákona, usmernenia pre čerpanie EŠIF)- Infokiosk – 

Tovary  

6. Zákazku s nízkou hodnotou (§117 zákona, usmernenia pre čerpanie EŠIF)- Propagačný 

material (mapa a brožura) – Služby  

7. Zákazku s nízkou hodnotou (§117 zákona, usmernenia pre čerpanie EŠIF)- Propagačný 

material (mapa a brožura) – Služby  

8. Usporiadanie 3-dňového táboru zameraného na prírodu pre 50osôb, catering, materiály pre 

účastníkov (§117 zákona, usmernenia pre čerpanie EŠIF) Služby 

 9 . Komunikácia a zasielanie dokladov z verejného obstarávania prostredníctvom portálu SL 

2014 
 

 
Článok II. 

Cena poradenstva 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene poradenstva podľa č.I. ods. 1.a 2  tejto zmluvy vo 
výške 4 500 ,00 €( slovom : štyritisícpäťsto eur). Poskytovateľ nie je platcom DPH 

. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi 50% dohodnutej sumy za 

poradenstvo po ukončení procesu verejného obstarávania a  predložení kompletnej 
dokumentácie z verejného obstarávanie prostredníctvom systému SL 2014 
v prípadoch ,kde sa to vyžaduje. Ďalších 50 % po odovzdaní dokumentácie k archivácii 
Verejného obstarávania v papierovej podobe. V prípade ,že bude uplatnená korekcia 
finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa pomoci ,ktorá vznikla pochybením 
poskytovateľa bude objednávateľ požadovať od poskytovateľa celú výšku tejto 
korekcie. 

 
3. Projekt podľa článku I ods.1 tejto zmluvy je predmetom schválenej žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko-Slovensko 2014-2020 

 
 

Článok III. 
Termín plnenia poradenstva, miesto plnenia  

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť poradenstvo do ukončenia procesu kontroly  

Verejného obstarávania. 
2. Odovzdanie dokumentácie k archivácii Verejného obstarávania bude zrealizované 

v papierovej podobe a na elektronickom nosiči.  



3. Miesto plnenia sídlo poskytovateľa a objednávateľa. 
 

Článok IV. 
Povinnosti objednávateľa a poskytovateľa 

 
1. Poskytovateľ je povinný pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, 

dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a dohody podľa tejto zmluvy. Ďalej sa 
zaväzuje riadiť sa záväznými podkladmiProgramu cezhraničnej spolupráce Interreg V-
A Poľsko-Slovensko 2014-2020, pokynmi objednávateľa, zápismi a písomnými 
dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými osobami. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poradenstvo bude zhotovené kvalifikovanými osobami 
a s náležitou odbornou starostlivosťou 

3. Dokumentácia bude vypracovaná a objednávateľovi odovzdaná v slovenskom jazyku, 
v tlačenej forme a na elektronickom nosiči . 

4. Dokumentácia je vyhotovená riadne a včas, ak je objednávateľovi odovzdané bez 
akýchkoľvek vád a nedorobkov a v zmluvne dohodnutom termíne. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje ,že strpí výkon kontroly príslušnými organmi v zmysle 
platnej legislatívy  

 
 
 
 

Článok V. 
Vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody 

 
Vlastníctvo k dokumentácii prechádza na objednávateľa odovzdaním dokumentácie 
poskytovateľa objednávateľovi. Objednávateľ je povinný archivovať dokumentáciu 
k Verejnému obstarávaniu v zmysle platnej legislatívy.Poskytovateľ preberá 
zodpovednosť za škodu v prípade ,že došlo k porušeniuplatnej legislatívy jeho 
činnosťou. 
 
 
 

Článok VI. 
Ochrana informácií 

 
1. Za dôverné informácie sa považujú všetky informácie, ktoré sú alebo by mohli byť 

súčasťou obchodného tajomstva, t.j. napríklad ale nie výlučne know-how, informácie 
o prevádzke a pracovných postupoch, obchodné alebo marketingové plány, 
koncepcie, a stratégie alebo ich časti, ponuky, kontakty, zmluvy, dohody alebo iné 
dojednania s tretími stranami, informácie o výsledkoch hospodárenia, o vzťahoch 
s obchodnými partnermi, o pracovnoprávnych otázkach a všetky ďalšie informácie, 
ktorých zverejnenie poskytovateľom by objednávateľovi mohli spôsobiť škodu. 

2. Ustanovenia tohto článku nie sú dotknuté ukončením účinnosti tejto zmluvy 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. V prípade, ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, nespôsobí to 

neplatnosť ostatných zmluvných ustanovení alebo neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné 



strany sa v takomto prípade vzájomným rokovaním nahradia neplatné zmluvné 
ustanovenia ustanovením platným tak, aby ostal zachovaný obsah, účel a zámer 
sledovaný zmluvou. 

2. Ak zmluva neustanovuje inak, všetky prejavy vôle súvisiace s touto zmluvou musia 
byť voči druhej strane urobené v písomnej forme, a to doporučeným listom alebo 
odovzdané osobne. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplyvajúce z tejto zmluvy, a v tejto zmluve 
bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach , pričom objednávateľ obdrží dve 
vyhotovenia a posytovateľ obdrží jedno vyhotovenie 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali a jeho 
obsahu porozumeli, a že predmetná zmluva bola zhotovená slobodne, vážne, bez 
nátlaku a nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju obidve zmluvné 
strany podpisujú. 

 

 

V  Košiciach dňa 05.9.2018    V Jarabine : 06.09.2018 

 

 

 

      Mgr. Katarína Slobodová                                                                                                                         

Lívia Kovalčíková 

        Konateľ                                                               starostka obce  

 

 

 

Za poskytovateľa         Za  objednávateľa 
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