
Sp.zn.:Š-37/2013 

Zmluva o vzájomnej spolupráci 
v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom  znení 

 

Uzavretá medzi 

Záujemcom: Obec Poproč 

IČO:    00324639 

v zastúpení:  Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce 

Sídlo:   Školská 2, 044 24 Poproč 

Bankové spojenie: . 

Email:   starosta@poproc.sk 

Tel. číslo:  055/466 81 71 

a  

Poskytovateľom: Ing. Juraj Gašpar 

   Moyzesova 48, 040 01 Košice 

   IČO: 41 034 945, DIČ: 1040094770 

   Zapísaný v živ. Registri pod č.: 821 – 17096 

   Bankové spojenie:  

Mobil:  

 Email:  

 

Čl. 1. 

Predmet zmluvy 

Záujemca je Obec Poproč, sídlo: Obecný úrad Poproč, Školská 2, Poproč. 

Poskytovateľ je v zmysle svojho podnikateľského oprávnenia poskytovať hlavne tvorbu 

internetových stránok, počítačovú grafiku, fotografické služby, vydavateľskú činnosť a reklamnú 

a propagačnú činnosť. 

 

Čl. 2. 

Podmienky zmluvy 

Touto zmluvou sa záujemca zaväzuje dodávať potrebné podklady k plneniu predmetu zmluvy 

formou objednávky s predmetom objednávky a s termínom splnenia cez elektronickú poštu.  

Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať činnosti uvedené v predmete zmluvy na 

profesionálnej úrovni a v stanovených termínoch, najskôr však do 3 dní od doručenia objednávky.  
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Čl. 3. 

Trvanie zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2013 

Obe zmluvné strany majú právo túto zmluvu vypovedať v 1-mesačnej výpovednej lehote 

počítanej od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom došlo k doručeniu výpovede 

druhej strany.  

Čl. 4. 

Odmena pre poskytovateľa 

Naplnením predmetu zmluvy vzniká poskytovateľovi nárok na odmenu vo výške 8,-EUR/hod. 

(slovom osem eur).  

Odmena bude vyplatená 1x mesačne na základe vystavenej faktúry poskytovateľom. Prílohou 

faktúry bude vzájomne schválený zoznam vykonaných činností. Poskytovateľ vystaví a zašle faktúru 

najneskôr do 7 dní po uplynutí mesiaca za ktorý je faktúra vystavená. Splatnosť faktúry bude 2 týždne 

od jej vystavenia.  

V prípade potreby vycestovania si poskytovateľ bude účtovať 0,30 EUR / km.  

Čl. 5. 

Záverečné ustanovenia 

V prípadoch výslovne neupravených touto zmluvou sa vzájomné vzťahy medzi zmluvnými 

stranami spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Túto zmluvu možno meniť, dopĺňať alebo zrušiť len dohodou zmluvných strán formou 

písomného dodatku. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

V Poproči 17.1.2013 

 

 

 

 

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

        Ing. Štefan Jaklovský             Ing. Juraj Gašpar 

        starosta obce Poproč      


