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1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 . Zhotovitel'

názov

sídlo

lČo, DlČ, lČ DPH

zapísaný

čÍslo Účtu

e-mail, telefónne čĺslo

1.2.

2.1

v zastúpení obchodným zástupcom konajúcim na základe plnej moci:

názov : Stephanos, s.r.o.

sídlo : Liptovská Kokava ffi,a32 44 Liptovská Kokava

lČo : 50 73g 174

zast. . lng' Sergej Bukovič

(d'alej iba ako,,Zhotovitel'')
)

objednávatel'

názov

sídlo

rco
zast.

kontaktná osoba

e-mail, teleíónne číslo

ZMLUVA o DlELo č. sB220922/ĺ

Pľemier consulting EU, s.ľ.o.
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno

48 231 657 , 212010634A, sK21201 06340

obch. register okres. súdu Nitra, oddiel Sro, vloŽka číslo 39159/N

29 4200 716811100, Tatra Banka, a.s. (|BAN SKS6 1100 00OO OO29 42AA7rcB)
zmluvy@eurofondy.sk, +421 35 77 13585

Mesto Turzovka
Stred 1 78, 023 54 Tuzovka

00314331

JUDr. Ľubomír Golis, primátor _

'. !'4Q*'''' tnQr,? ŕ- ó ($
' .. P ti i'ľn 3 !p. t'' @.''t l'ľ t :'ľ' k.0..'.'q'*.... (.

(d'alej len ako,,objednávatel'' )

.ĺit/ aqi.f/,f qfq

2 PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy (d'alej len ako ,,Zmluva,,)je:

2.1'1' záväzok Zhotovite|'a vyhotovit' pre objednávateľa Žiadost'o nenávratný Íinančný prĺspevok v rámci Programu
ĺozvoja vidieka sR 2aM-2022, podopatrenia ,,4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej
s vývojom, modernizáciou alebo a prlspôsobením pol'nohospodárstva a lesného hospodárstva;
operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrenĺ", pre Íinancovanie projektu objednávatel'a (d'alej
len ako,,Žiadost"');

2'1'2. záväzok Zhotovitel'a v prípade, ak o to objednávatel'poŽiada, vykonat'pre objednávatel'a aj Úkony spojené
S procesom verejného obstarávania, ktoré objednávatel'vyhlási v súvislosti so Žĺadost'ou (d'alej len ,,Verejné
obstarávanie");

2-1'3' záväzok objednávatel'a zaplatit'Zhotovitel'ovi za vyhotovenie Žiadosti a za vykonanie Vergného obstarávania
odplatu za podmienok uvedených v Zmluve. V prípade, Že Zhotovitel' nebude vykonávat'Verejné obstarávanie,
povaŽuje sa odmena podl'a bodu 4.1 . Zmluvy za odmenu len za vyhotoven|e Žiadosti.

3 VYHoToVEN|E ŽADosTl
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3. í . Zhotovitel' vyhotoví Žiadost' pre účely jej podania na Agentúru v rámci Yýzvy. Zhotovitel' je povinný postupovat' pri

svojich záväzkov stanovených touto Zmluvou s odbornou starostlivost'ou. Zhotovitel' je najmä povinný vyhotovĺt'Žiadosľ
vsúlade s Výzvou. Zhotovitel'začne plnit'svoje zäväzky po ZverejneníYyzvy, akYýzta nebola v čase podpisu ZmlÚvy
ešte zverejnená, inak po podpise Zmluvy, a po tom, ako objednávatel'splní svoju povinnost' podl'a bodu 4.1.1. Zmluvy'

3'2. objednávatel' sa zaväzuje poskytnút' Zhotovitel'ovi všetku súčĺnnost', a všetky informácie, podklady, dokumenty, listiny
alebo iné písomnostĺ, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho bude Zhotovĺtel'poŽadovat', potrebné na splnenie povinností
Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Zhotovĺtel' po Zverejnení Výzvy, ak Yýzva nebola v čase podpisu Zmluvy ešte
zverejnená, inak po podpise Zmluvy v primeranej lehote vyzve objednávatel'a na predloŽenie dokumentov potrebných
pre vyhotovenie Žiadosti. Zhotovitel' vyhotoví Žiadost' na základe sÚčinnosti a dokumentov poskytnutých
objednávatel'om.

3.2.1. Zhotovitel'týmto informuje objednávatel'a, Žejedným z najpodstatnejších dokumentov pre potreby vyhotovenia
Žiadosti, ktoý musí objednávatel' zabezpečit', je technická špeciÍkácia a/alebo projektová dokumentácia
predmetu projektu, ktorá musí byt' vypracovaná nediskrimĺnačne - teda nemôŽe byt' účelovo prispôsobená
vopred vybranému dodávatel'ovi/výrobcovi.

3.2'2' Zároveň, v prípadoch ked' to je predpísané, objednávatel' určí subjekty, ktoré budú oslovené v súvislosti
s predloŽením ponuky na dodanie predmetu projektu.

3.3. Zhotovitel' odovzdá vyhotovenÚ Žiadost' objednávatel'ovi najneskÔr 3 dni pred uplynutím lehoty najbliŽšieho termínu
na predkladanie Žiadostí za podmienky, Že najneskôr 21 dní pred uplynutím tejto lehoty bude zo strany objednávatel'a
poskytnutá Zhotovitel'ovi všetka súčinnost' a všetky podklady a dokumenty potrebné pre vyhotovenie Žiadosti. Ak tĺeto
podklady objednávatel' neodovzdá v uvedenej lehote, Zhotovitel' mÔŽe vyhotovit' a odowdat' vyhotovenÚ Žiadost'
objednávateľovi aŽ pred uplynutÍm lehoý nasledujÚceho termínu pre podávanie Žiadostí, ak je nasledujúci termín vo
Výzve stanovený. V prípad e, ak uŽ nebude moŽné Žiadost' podat', Zhotovitel' je oprávnený od Zmluvy odstúpit' s tým, Že
mu zostáva nárok na odmenu vo výške podl'a bodu 4.1.1 . Zmluvy

3.3.1. Zhotovitel'týrnto informuje objednávatel'a, Že je jeho prirodzeným záujmom čo najskoršie odovzdanie Žiadosti.
Ak to bude moŽné, odovzdá Žiadost' aj v prípade nedodŽania vyššie uvedenej lehoty, nevie však túto
skutočnost' zmluvne garantovat'.

3'4' objednávatel'sazaväzujeoboznámit'sa s Vypracovanou Žĺadost'ou pred jej podaním a v prípade ak s ňou nesÚhlasí, má
povin nost' bezodkladne informovat' Zhotovĺtel'a.

3.5. Zhotovitel' mÔŽe Žiadost' odovzdat' objednávatel'ovi bud' na osobnom stretnutí, alebo podaním na poštovú alebo
kuriérsku prepravu adresovaním zásielky objednávatel'ovi, pričom Žiadost' sa v takom prÍpade bude povaŽovat' za
odoradanú dňom podania na poštovú alebo kuriérsku prepravu. Zhotovitel' môŽe Žiadost'odovzdat'objednávatel'ovi aj
tak, Že ju v mene objednávatel'a podá na AgentÚru, na čo ho objednávatel' splnomocňuje. Žiadost'sa v takom prÍpade
bude povaŽovat'zaodovzdanÚ objednávatel'ovi dňom podania na prepravu Agentúre (ak bude Žiaoost'podaná na
poštovÚ alebo kuriérsku prepravu), alebo dňom osobného podania na AgentÚre (ak bude Žiadost' na AgentÚre osobne
odowdaná). Zhotovitel' tiež môŽe odovzdat' Žiadost' objednávatel'ovi elektronicky, napríklad e-mailom. Zhotovitel' si
môŽe, s prihliadnutím nazáu)my objednávatel'a, sám vybrat'spôsob odovzdania Žiadosti.

3.6. objednávatel' sa zaväzuje podat' vypracovanÚ Žiadost' na Agentúru v sÚlade s Výzvou. V prípade, Že Žiadost' podá v
mene objednávatel'a na Agentúru Zhotovitel', bude sa táto povinnost' objednávatel'a povaŽovat'za splnenÚ podaním
Žĺadosti na agentÚru Zhotovitel'om. Po podaní Žiadosti na AgentÚru sa objednávatel'zaväzuje nevziat' podanú Žiadost'
spät'a vyčkat' na rozhodnutie Agentúry o podanej Žiadosti.

3'7. Zhotovitel'sazaväzuje poskytovat'po podaní Žiadosti objednávatel'ovi súčinnost'a pomoc pri doplnení Žiadosti, alebo
iných skutočnostiach sÚvisiacich s podanou Žiadost'ou, ato aŽ do doby Schválenia Žiadosti, alebo zamietnutia Žiadostĺ.

3'7.1 . Zhotovitel'a objednávatel'sÚ oboznámení s tým, Že doplnenie, vysvetlenie atebo oprava Žĺadostĺ navýzvu
Agentúry je beŽnou sÚčast'ou schval'ovacieho procesu, a to aj v značnom rozsahu, a nepovaŽuje sa za vadu
diela. Je v záujme oboch zmluvných strán za vzél1omnej sÚčinnosti vhodným spôsobom takéto doplnenie
Žiadosti poskytnút' AgentÚre.

3.8' Po SchválenÍ Žiadosti sa Zhotovitel'zaväzuje poskytovat' objednávatel'ovi na jeho písomnú Žiadost' (postačuje aj formou
e-mailu) sÚčinnost' s nasledovnými úkonmi sÚvisiacimi so Žiadost'ou (lmplementácia projektu), a to po celÚ dobu
udžatel'nosti projektu:

. SÚčinnost' pri podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného Íinančného príspevku;

\
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Komunikácia alalebo sÚčinnost' pri komunikácii s poskytovatel'om Íinančnej pomoci počas celého obdobia
implementácie a následnej udžatel'nosti projeKu;

Sledovanie dôleŽitých termínov a súčinnost'pri príprave dokladov z nich vyplývajÚcich;

Povinné hlásenia ozačatÍ a ukončení projektu;

Súčinnost' pri spracovaní harmonogramu realizácie projektu a jeho prípadných zmien;

SÚčinnost'a spracovanie zmien projektu a zmien Zmluvy o poskytnutí NFP;

Poradenstvo a administratívne spracovanie podkladov k zabezpečeniu pohl'adávky poskytovatel'a (záložné
právo v prospech poskýovatel'a pomoci);

Spracovanie Žiadosti o platbu a podporných dokladov;

SÚčinnost' s prípravou dokladov na nevyhnutné kontroly zo strany poskytovatel'a pomoci;

Poradenstvo pri monitorovaní projektu a spracovanie monitorovacích správ;

SÚčĺnnost' pri predkladanÍ inÍormácií na základe poŽiadaviek Poskytovatel'a a to v rozsahu a v termínoch
určených Poskytovatel'om;

Poradenstvo vo vztahu k meratel'ným ukazovatel'om projektu a ich udŽatel'nosti;

Poradenstvo v sÚvislosti s povinnost'ou inÍormovania, komunikácie a uchovávania dokumentácie k projektu.

a

a

a

3.9.

310

4.

4.1

5.1

Za implementáciu projektu v zmysle tohto bodu Zmluvy sa nepovaŽuje najmä (teda Zhotovitel' nebude pri tom poskytovat'

sÚčinnost' a objednávatel' je povinný si zabezpečit' sám nasledovnú dokumentáciu, vrátane jej poskytnutĺa AgentÚre):

dokumentovanie výstavby projeKu, ako napr. vyhotovovanie kópií stavebných denníkov, fotograÍií postupu stavby,
dodávatel'ské ÍaktÚry a ich dodávatel'ské listy a akceptačné protokoly, kolaudačné rozhodnutia a bankové Úhrady
potvrdzujúce platby, a pod., tieŽ ohlásenie na AgentÚru - míl'niky V procese stavby, pri ktoých dochádza k zastavaniu
do budúcna neviditel'ných častí stavieb, tak, aby Agentúra mala moŽnost'vykonat' kontrolu.

V prĺpade ak Zhotovitel' vyhodnotí, Že projekt objednávatel'a, pre kt9ý sa má Žiadost' vyhotovit', nie je oprávnený
pre Žiadanie nenávratného Íinančného príspevku v rámci Yýzvy, vyhradzuje si Zhotovitel' právo navrhnÚt'

objednávatel'ovi zmenu projeKu, alebo moŽnost'odstÚpit' od Zmluvy.

KtorákolVek zo Zmluvných strán môŽe písomne od Zmluvy odstÚpit' aj bez uvedenia dôvodu, avšak len počas lehoty
'10 dnĺ od Zverejnenia Yýzvy' Ustanovenie tohto bodu Zmluvy platí, len ak v čase uzavretia Zmluvy nebola Výzva ešte

zverejnená.

oDMENA A PLAToBNÉ PoDMIENKY

Za vyhotovenie Žiadosti podl'a tejto Zmluvy je objednávatel' povinný zaplatit' Zhotovitel'ovi odmenu (cenu)

pozostávajúcu z:

4.1.1. odmeny vo výške 1.980,- EUR + DPH, ktorú sa objednávatel' zaväzuje zaplatit' do 15 dní od podpisu Zmluvy; a

4.1'2. odmeny vo výške 2o/o z Finančného príspevku + DPH, minimálne však 2000,_ EUR + DPH, KorÚ sa

objednávatel'zaväzqe zaplatit'do 30 dní odo dňa Schválenia Žiadosti. Zhotovĺtel'má nárok na odmenu podl'a

tohto bodu 4.1.2' Zmluvy len ak dôjde k Schváleniu Žiadosti'

Súčet odmien podl'a bodov 4.1.1. a 4.1'2' Zmluvy je maximálne 9.990,- EUR + DPH.

Zmluvné strany sa dohodlĺ, Že ak bude Zhotovitel' pre objednávatel'a podl'a tejto Zmluvy vykonávat'aj proces Verejného

obstarávania, je odmena za vykonanie jedného procesu Verejného obstarávania uŽzahrnutá V odmene podl'a bodu 4.1.

Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Že Verejné obstarávanie, kde predpisy umoŽňujú zahrnút' do jednej zákazky viac predmetov

obstaráva n ia, bude povaŽ ov ané za j edno Verejné obstaráva ni e'

osoBlTNÉ DoJEDNANlA

Pre prípad porušenia povinnosti objednávatel'a zaplatit' čo i len čast' ktorejkolVek platby odmeny, sa zmluvné strany

dohodli na zmluvnej pokute vo r4ýške 0,05 % z dlžnej sumy odmeny za kaŽdý deň omeškania. V prípade, ak je
objednávatel'v omeškaní s platením čo i len časti odmeny, alebo s poskytnutĺm súčinnosti podl'a bodu 3.2' Zmluvy,
povaŽuje sa to za podstatné porušenie povinností Zmluvy, a Zhotovitel' nie je povinný počas takéhoto omeškania
objednávatel'a vyhotovovat' Žiadost', resp. poskytovat' služby v zmysle bodov 2' 1.1, 2.1.2,3'7. a 3.8' Zmluvy.

4.2.

4.3.

5.
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5.3.

5.2.

5.4

5.5.

5.6.

6

6.1

6.2.

6.3

Zmluvné strany sa dohodli, Že v rámci VykonáVania Verejného obstaráVania v súvislosti so Žiadost'ou objednávateľ
zabezpečí:

5.2.1 . TechnickÚ ŠpeciÍikáciu/projeKovú dokumentáciu predmetu Verejného obstaráVania;

5.2.2. Návrh zmluvy na dodanie predmetu Verejného obstarávania;

5.2.3' V prípadoch, ked'to je predpísané, subjekty, Koré budÚ oslovené v súvislosti s predloŽením ponuky na dodanie
p red metu Ve rejné h o obstarávan ia objed návate l'a;

5.2.4. V prÍpadoch ked'to je predpísané, členov uýberovej komisie.

Uvedené dokumenty nie sÚ predmetom plnenia Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

objednávatel' sa zaväzuje oboznámit' sa s navrhovanými sút'aŽnými podmienkami pred vyhlásením Verejného
obstarávania a v prípade ak s nimi nesúhlasí, má povinnost' bezodkladne informovat'Zhotovitel'a'

objednávatel'sazaväzuje, Že počas platnosti Zmluvy sa nedohodne s tret'ou osobou, Že pre neho tretia osoba vyhotoví
Žiadost', a Že si Žĺadost' nevyhotovÍ ani sám. V prípade, Že objednávatel' poruší ktorÚkolVek svoju povinnost' uvedenú v
tomto bode Zmluvy, je povinnýzaplatit'Zhotovitel'ovizmluvnú pokutu vo výške rovnajÚcejsa odmene podl'a bodu 4.1.1.
tejto Zmluvy, ak takúto povinnost' porušÍ pred vyhotovením Žiadosti Zhotovitel'om. Ak takúto povĺnnost' objednávatel'
poruší po vyhotovení Žiadosti Zhotovitel'om, alebo poruší svoju povinnost' podat'Žiadost'vypracovanÚ Zhotovitel'om na
Agentúre v termíne uvedenom vo Výzve, alebo poruší svoju povinnost' nevziat' podanÚ Žiadost' spät'v zmysle bodu 3.6.
Zmluvy, je Objednávatel' povinný zaplatit'Zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa celej odmene podl'a bodu
4.1. Zmluvy.

objednávatel' sa zaväzuje okamŽite písomne oznámit'Zhotovitel'ovi skutočnost', Že došlo k Schváleniu Žiadosti, výšku
schválených oprávnených výdavkov, ako aj výŠku schváleného Finančného príspevku, a zaslat' Zhotovĺtel'ovi
rozhodnutie AgentÚry o schválení Žiadosti. V prípade, Že objednávatel'Zhotovitel'ovi neoznámi všetky tieto skutočnosti
anĺ do 10 dní od Schválenia Žiadosti, platí, že oprávnené výdavky a Finančný príspevok sÚ vo výške uvedenej v
Žiadosti.

objednávatel' udel'uje Zhotovitel'ovi sÚhlas na uvádzanie jeho obchodného mena V zozname klientov Zhotovitel'a'
zverejňovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami Zhotovitel'a' objednávate|' zároveň udel'uje Zhotovitel'ovi
súhlas na bezodplatné pouŽitie fotografií projektu objednávatel'a, pre financovanie ktorého sa Žiadost'vyhotovuje, a to
pre marketingové účely Zhotovitel'a, najmä na zverejnenie týchto fotografií na webovej stránke Zhotovitel'a. Tento súhlas
môŽe objednávatel' kedykolVek odvolat'.

zÁvERečru É usrnĺrloveru ln

Za ,,AgentÚru" sa pre Účely Zmluvy povaŽuje Pôdohospodárska platobná agentÚra. Za ',Schválenie Žiadosti" sa pre účely
Zmluvy povaŽuje vydanie rozhodnutia Agentúry o schválení Žĺadosti. Za ,,Oprávnené výdavky. sa pre účely tejto Zmluvy
povaŽujú všetky celkové výdavky (náklady) projeKu objednávatela, ktoré AgentÚra podporuje na základe Žiadosti
v určenej výške nenávratným finančným príspevkom.

Za ,,Finančný príspevok" sa pre Účely tejto Zmluvy povaŽuje nenávratný finančný príspevok pre pro1ekt objednávatel'a,
ktorý sa Žiadost'ou Žiada, a Korého výška bude uvedená vŽiadosti. V prípade, Že v rozhodnutíAgentúry o schválení
Žiadosti bude uvedená iná výška Finančného príspevku ako v Žĺadosti, platí, Že Finančný príspevok je pre Účely tejto
Zmluvy vo výške uvedenej v rozhodnutí AgentÚry o schválenÍ Žiadosti. Ak rozhodnutie Agentúry o schválení Žiadosti
nebude obsahovat'údaj o Finančnom príspevku, pre výpočet výšky Finančného príspevku sa pouŽljÚ iné údaje uvedené
v rozhodnutí o schválení Žiadostĺ, a to najmä Údaje o výške oprávnených nákladov, o výške percentuálneho podielu
Finančného prĺspevku na Oprávnených nákladoch a pod.

Za ,,Yýzvu" sa pre účely Zmluvy povaŽuje výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný Ťinančný príspevok v rámci
podopatrenia uvedeného v bode 2.1 .1 .Zmluvy, s označením uvedeným v bode 6.3.1. Zmluvy. V prípade, Že Zmluvné
strany pri podpise Zmluvy neuviedli v bode 6.3.1. Žiadne označenie výzvy, platí, Že za Yýzvu sa povaŽuje výzva
napredkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci podopatrenia uvedeného v bode 2.1.1. Zmluvy,
zverejnená Agentúrou ako prvá v poradí v čase od podpisu tejto Zm|uvy. Za ,,Zverejnenie Výzvy" sa pre Účely tejto
Zmluvy rozumie deň zverejneniaYýzvy Agentúrou na oficiálnych internetových stránkach AgentÚry.

6.3.1. označenie Výzvy {číslol: 60lPRvl2022
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6.4' Dolu-podpísaný štatutár obce podpisom Zmluvy zároveň prehlasuje, Že na podpis tejto Zmĺuvy je oprávnený vsÚlade
so zákonom č. 1 38/1 991 Zb' o majetku obcí a so zákonom č. 369/199o Zb. o obecnom zriadení'

6.5. Zmluvné strany uzatvára.1ú tÚto Zmluvu podľa obchodného zákonníka; záväzkové vzt'ahy z tejto Zmluvy sa spravujÚ
ustanoveniami obchodného zákonníka. Zm|uvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sÚ im jasné
a zrozumitel'né, pričom vyjadrujú ich slobodnÚ aváŽnu vôl'u zbavenú akýchkolVek omylov, na dÔkaz čoho pripájajú svoje
podpisy. Zmĺuvu je moŽné menit' len písomnými dodatkami.

7 a9HRANA osoBNÝcH Ú DAJov

ZhotovÍteľ dbá na to, aby starostlivo chránil osobné údaje objednávateľa, ktoré mu pri plnení tejto Zmtuvy budú
poskytnuté' objednávateľ týmto dava Zhotovitel'ovi sÚhlas v zmysle zak. č. 18/2018 Z.z' o ochrane osobných údajov, a v
zmysle Nariadenia, Európskeho parlamentu a Rady EÚ) 2016/679, k spracovanju:osobných údajov objednávateľa,
ktoých spracúvanie Zhotoviteľom je nevyhnutne pre plnenie tejto Zmluivy, a to na účeli plnení súvisiacich s touto
Zmluvoal. ob,1ednáill'ate1:dáMa Zhotovitel'ovi tento súhlas v rozsahu osobných údajov potrebných pre plnenie tejto Zmtuvy,
najmä údajov uvedených v čtánku 1 na začiatku tejto Zmluvy a údajov uvedených vo všetkých dokumentoch a
informáciach odovzilanýbll či predloŽených Zhotovĺteľovi y sÚyis/osŕi so Zmluvou, a to najmä v rozsahu: titut, meno,
priezvĺsko, rodné číslo, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-maiĺový kontakt a iné kontakty pouŽívane pi
elel<tronickej komunikácii, číslo občianskeho preukazu, čísto faxu, trvalé bydtisko, prechodné bydtisko, údaje o
zamestnávateľovi, údaje o bankovom spojenĺ'

objednávateľ súhlasí s poskýnutĺm osobných údajov objednávatet'a tretím osobám - prĺjemcom, ktoými sú osoby
spolupracujúce so Zhotovitel'om na plnenĺ záväzkov zo Zmtuvy, osoby v zmluvnom vzťahu so Zhotovitet'om v súvislosti
s reklamnými či marketingovými aktivitami Spoĺočnosti, ekonomickĺ, daňovĺ, právni a inĺ poradcovia Zhotoviteľa, ktoré sú
oprávnené ĺch ďalej spracovať na rovnaké účely'

E
označením tohto rámčeka objednávateľ súhlasí so spracovanĺm osobných údajov aj na účely násĺedných
marketingových, reklamných a podnikatel'ských aktivĺt Zhotoviteľa voči objednavatelbvi a posielania obchodných
oznámení a newsletterov, vrátane profrlovania osobných údajov, ktore Zhotovitel' pouŽíva pre potreby priameho
marketingu tak, aby klientom ponúkala len tie produkty a sluŽby, ktore môŽu byť pre klientov zaujĺmave; takéto
spracovania osobných údajov nemajú pre objednávateľa Žĺadne právne účinky'

oprávnené záujmy Zhotoviteľa spočĺvajú v spracúvani osobných údajov vykonávanom na účel priameho marketingu, či
už písomne, eĺektronicky alebo telefonicky, posielania obchodných oznámení a newsletterov, vyuŽitie tzv. cookies
a informácií o návštevnosti internetových stránok, a monitorovanie kancelárie Zhotovitel'a kamerovým systémom na
účely och rany m aj etku Zh otovitel'a'

objednávatel' ďalej súhlasí so zasielaním narketingových a reklamných materiálov mu adresovaných zo strany
Zhotovitel'a' objednávateľ tieŽ súhlasĺ, aby Zhotoviteľ mohol zĺskavať jeho osobné údaje kopĺrovanĺm, s\enovanĺm
alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič informácií.
ldentifikačné údaje Zhotoviteľa sú uvedené v článku 1 na začiatku tejto Zmluvy. objednávatel' súhtasí so spracovávanĺm
jeho rodného čĺsla, a to pre dosiahnutie účelu spracúvania jeho osobných údajov v informačnom systéme Zhotoviteľa
naúčely jednoznačneho určenia objednávateľa' Zhotovitet'bude uchovávať osobné údaje po dobu12 rokov od
ukončenia trvania tejto Zmluvy.

objednávatel'má právo kedykolVek odvolať sÚhlas so spracovanĺm osobných údajov, a to roÝnakým spôsobom, akým
sÚhlas udelil, teda najmä pĺsomným odvolanĺm súhlasu. odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov zaloŽeného na súhlase pred jeho odvolaním' objednávateľ má ďatej právo požadovať od Zhotovitel'a
prÍstup k osobným údajom, má právo na opravu osobných údajov, právo poŽadovať vymazanie osobných údajov, právo
na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. objednávatel'má ďatej
právo na začatie konania o ochrane osobných údajov. Právnym základom poskýnutia osobných údajov je plnenie
Zmluvy, ktorej zmĺuvnou stranou je objednávateľ a súhlas objednávateľa (pre účety plnenia tejto Zmluvy), a ochrana
oprávnených záujmov Zhotoviteľa a súhtas objednávateľa (pre účety následných relďamných a marketingových aktivít
Zhotoviteľa)' Poskýnutie osobných údajov je zmluvnou poŽiadavkou'
Zhotoviteľ spracováva výhradne len beŽné (všeobecné) osobné údaje. objednávateľ nie je povinný osobné údaje
poskýnúť, avšak v prĺpade neposkýnutia osobných údajov Zhotoviteľ nemôŽe plniť svoje záuäzky z tejto Zmtuvy, teda
najmä v takom prípade nemÔže vyhotoviť Zadosť. objednávateľ berie na vedomie, Že všetky informácie o jeho právach
súvisiacich s jeho osobnými údajmi, ako aj všetky ĺnformácie o pijatých vhodných technických a organizačných
opatreniach na zaistenie bezpečnosti osobných údajov a na zaistenie toho, Že spracúvanie osobných údajov sa
vykonáva v súlade so zákonom č' 1u2018 o ochrane osobných údajov, sa nachádzajú v hlavnej kancelárii Zhotoviteľa v
jeho sĺdle a na webových stránkach Zhotoviteľa www.eurofondv'sk' Kontaktné údaje na Zhotovitel'a sú uvedené v článku
1 na prvej strane tejto Zmluvy.
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objednávateľ má právo namietať soracúvanĺe osobnÝch údaiov- a to z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej siŕuácievykonávané na právnom základe oprávnených záujmov Zhotovitel'a vrátane profilovania zaĺoŽeného na takomtoprávnom základe, ak tieto oprávnené záujmy prevaŽujú nad právami alebo záujmami objednávabb' objednávatel, métieŽ právo namietať spracúvanie osobných údajov na účet piameho marketingu vrátane profilovanĺa v rozsahu, v akom
sÚvisí s piamym marketĺngom; v takom prĺpade Zhotoviteľ ďalej osobné údaje na účet priameho marketingu nesmie
spracúvať.

V prĺpade, Že objednávateľom podľa tejto Zmluvy je právnĺcká osoba, tento sÚhlas dáva štatutárny zástupca
abjednávatel'a - pravnickej osoby, a to vo vzťahu k jeho osobným údajom.

ZaZhotovitel'a.

V Tuzovke, dňa

Za objednávatel'a:

V Tuzovke, dňa ....
CI ,09,2ľ122

MTSTO TIJRZOVI(A

023 s4

su s.r.o. Mesto Tu

v"z. lng. Sergej Bukovič JUDr mír Golis' primátor
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