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ZMLUVA Č.: f^Ó..é%r'*!

^ ^ OPOSKYTOVANÍSLUŽIEBr^

^ uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaPHaSR, projefrty,
Stúdle, konzurtácía,

monitoring, riadanle,

varqné obstaróvanlc,

airdit a poradenatvo Obecný úrad POPROČ
Stovensko a EO,

Ditum

'4-r- ^

^^lo a^^ij^^^^^^Podtcl* ítaln:

^Článokl. Prilohy/llaty: Vyb.vuj.i ^ ,^t^ ^/
7Zmluvné stran^ 7

Po>kytovatBT:

Centrum reglonálneho rozvoja Koéického kraja, n. o.
So sfdlom: Hellova2.04011 Koéice
Ôtatutámy orgán: Ing. Viera Mihoková, riadrtefka
IČO: 45734747
Dlč: 2023165650
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.. poboôka Košice
Čtsloúčtu: 292984908&/1100
Tetefón: 055/7287743
Fax: 055/7287745
E-maif: crrkosice@crrkosice.8k
(ďalej len .PoskytovateF)

Objednávater:

Obec Poproé
So stdlom: Školská 2, 044 24 Poproô
Štatutámyoígán: Ing. étefän Jaklovský, starosta
IČO: 00 32 46 39
Dlč 2020746189
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka KoŠice
číslo účtu: 0404770001/5600
Telefón: 055/466 81 70
E-mail: sekretariat@poproc.sk
(cTatej ten "Objednávater)

sa na základe ustanovenf § 269/^s. 2,0bchodného zákonnfka
dohodtl na tejto ZmluvB~6^^To"poslQrtovanfshďeb

(ďalej len "Zmtuva")
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Clánok II.

Predmet a úéel Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytoyatera poskytovať Objednávaterovi služby na
podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti v obci Poproč.
(všetky uvedené Činnosti sa na účely tejto Zmluvy označujú ďalej len ako "Služby")

2. Objednávater sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje využívať Služby Poskytovateľa, riadne
avčas splniť svoje záyäzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú
Odplatu za poskytnuté Služby (Článok V .Zmluvy)

Článok III .

Miesto plnenia

1. Miestom poskytovania a dodania Služiebje pracovisko Poskytovatera.

2' ^-ŽÍa?_?.sť. 9=b-ledn^vateflT môze poskytovateľ P°skytovať niektoré činnosti aj mimo svojho
pracoviska; tieto činnosti podlíehajú osobitnému spoplatneniu podľa platného cenníka
PoskytovateFa v čase poskytnutia požadovanej činnosti.

w

Článok IV.
w

Cas, spôsob a postup plnenia

1. Poskytovateľ poskytne Objednávaterovi Služby vobdobí 12 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy.

2 ?J^ídi?^leLT^ rtv?^^u^li^?L^k^oľat^'?^ŕ^^^^^^^
case Poskytovatera, a to za podmienky riadneho a včasného splnenia si povinností zo strany
Objednávatera, ktoré mu z tejto zmluvy vyplývajú.

3. PoskytovateF sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať Objednávatera o kazdom
prípacfnom obmedzení, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne
poskytovanie Služieb.

ClánokV
Cena za Služby

1. Cena za Služby je ustanovená dohodou zmluvných strán vsúlade so zákonom NR SR č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskoréích predpisov za 12 mesiacov poskytovania služieb
nasledovne;

990,- EUR
slovom: deväťstodeväťdesiat EUR

(ďalej aj "cena za Služby")

2. V cene nie sú zahrnuté služby, ktoré sú spoplatňované osobitne, podFa platného cenníka
Poskytovateľa vcase poskytnutia sluzby. pokiar sa v z'^lijvet]o,v01'10 ;'ce^l<e,^a sl,uz?yu
^fn^nr^nrLuo tt^1 ,^t(lrl^rl^ľ^^?^ľl^v^ ^J^*. nll ^fŕo^lTľ^r!a.-lloJn^r?Íľ -SIUŽE?y_'
primerane sa tieto ustanovenia použijú aj na odplatu za služby spoplatňované podra cenníka
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Poskytovatera, v pripade sporu yo všeobecnosti platf. že sa tieto ustanovenía vzťahujú aj na
odplatu za služby spoplatňované podľa cennlka Poskytovateľa.

3. PoskytovateF má nárok na dohodnutú cenu za Služby za každý aj zaftatý mesiac trvania
Zmluvy.

4' S?Sdľ.^?IÍ?i?l?LPJ2S Y5^1!?.^i-c?íllí ^?lužby_naJ?klade riadne vystayenej faktúry,
ktoräbude obsahovať náležtosti stanovené právnymf predpismi pra daňové doklady'(ďate] aj
"faklúra").

5' ?5^.,?ľf.??.^.%^mí^?81?YtovaÍRf prä.v? ?<na náhradu úôefne vynalažených nákladov
 SiifS ?n^^irlLsl^ie^ ^'^ŕi ^^'^ľ^  !?i?.T^f OI^JL?J2?^^-.sl^bY:-??,úče)y
výldadu_Zmluvy sajia úhradu nókladov PoskytovateFa primerane použijú 'ustanovenia
o úhrade ceny za Služby

ČlánokVI.
Platobné podmíenky

1. Objednávater uhradí PoskytovateFovi oenu za Služby nasledovne:
do 7 dní od podpisu zmluvy.

2 .?? ??^^?..z.ľlaÍ[J?nlL?a^llí?>y ba"koYýmPrevodom na úôet Poskytovatefa uvedený
^JJ?^{L ?!Il^J^ľa^z!L?LUJ^y.^S^LŕL?!!L,8-a. P?i^e. _^.2;af)!?t^nú dŕ?°.m Jel
pnpfeania v plnej výike na bankový úôe. Poskytovatera uveden^-v záhlavi Zmluvy alebo ná
faklúre.

3. Objednávattísa pn_ pripad omeškanla zaväzuje Poskytovatetovi zaplatif úrok z omeškania
íľ ^ške,_(?lo^.zf?/<turoval1ej sumy za každ^ aj zaôatý deň omeskania s úhradou ceny za
Služby alebo jej časti.

článokVII.
ZávereÔné ustanovenía

1. Meniť atebo dopfňať text tejto Zmluvy možno len formou písomných dodatkov, ktoré musia
byť podpisané oprávnenými zástupcamí zmluvných strán.

2. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatným alebo
nevymáhaterným, ptetnosť alebo vymáhaternosf ostatných ustanovení tým zostane
nedotknutá, zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto neplatné Ôi nevymáhaterné
ustanovenie platným a vymáhaterným ustanovenfm, ktoré 60 možno najlepšie zaručf
sledovaný ú6el. Do toho ôasu platf príslušná úprava podFa slovenského právneho poriadku.

31 ?Sl^ŕ-.str???_^h.las^lJ?.'.-žR_Pr!p?.dne srx?ry z.te?° zmluvy budú riRéiť predovšetkým
vzájomnou dohodou. Prävo uplatnif si svoje néro-ky súdno-u cestou ostáva zmluvnym
stranám zachované.

4. Právne yzfahytouto Zmluvou inak neupravené sa spravujú prislušnými ustanoveniami
lBI^Yenské.hcS .obl?.?dného zdkonnlka. ako aJ ostatnými pravnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.
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5. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, jednom pre každú zmluvnú stranu.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami

7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

8. Zmluyné strany si Zmluvu prečftali, jej obsahu porozumeli a svpjim podpisom potvrdzujú, že
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu byť viazaný ustanovenlami tejto ZmÍuvy.

9. J^t"^^Jepo^n^^re^ovaFá.p^r5.z^k^ač_21/J^OOO_z_,z^°^tob^ro^_,^^^^
infprmácjám ap zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácif) v znení
zákona 6. 546/201 OZ.z.

10. Vprípade ze objednávateF nezverejní túto zmluvu do 7 dní od je uzavretia môže
poskytovateF podať návrh na jej zverejnenie vObchodnom vestnlku na náklady
objednávateFa.

^b-ff)^
Košlce,

ľ- Ceftt r u mfr
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Centrum regionálneho rozvoja bec -tt
pre Koálcký kraj, n. o. ."tt í

Ing. Viera Mihoková g. štefan Jakiovsftý
riaditefka starosta

za PoskytovateFa za Objednávatefa
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