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ZMLUVA C: Ol/IV/20121

Centrum c

O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCHRegionálneho <? vR R
SLUZIEBRozvoja
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

**<T m.n.mBĽHMi

(Euŕ nuÍBkjOvfl* BHrtUUl--<>
OfptnuAcr* .rik trrtiniit

^NZUl; hllNhiAtU
ftmj Imrt^ iKUŕnj^fto

.lNh<IH|JlctNH>

w

Clánok I.
Zmluvnéstrany

Poskytovateľ:

EuroKONZULT Slovakia, n. o.

So sídlom: Hraničná2,04001 Košice
Korešpondenčná adresa: Hellova 2, 040 11 Košice
V

Statutámy orgán: Ing. Viera Mihoková, riaditeľka
v

ICO: 31257054
v

DIC: 2021779639
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Košice
v

Císlo účtu: 2627814285/1100
Telefón: 055/7287743
Fax: 055/7287745
E-mait: sekretariat@eurokonzult.eu
(ďalej len "Poskytovateľ")

ObjednávateF:

Obec Poproč
v

So sídlom: Skolská 2, 044 24 Poproč
.V ^

Statutárny orgán: ng. Stefan Jaklovský, starosta
\r

ICO: 00324639
y

DIC: 2020746189
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Moldava nad Bodvou
v

Císlo účtu: 0404770001/5600
Telefón: 055/46681 70
Fax: 055/46681 69
E-mail: ocupoproc@ke.telecom.sk
(ďalej len "Objednávateľ")

sa na základe ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
dohodli na tejto Zmluve č. 01/IV/2012 o poskytovaní poradenských služieb

(ďalej len "Zmluva")
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Clánok II.

Predmet a účel Zmluvy

1' ľi^dhT^T^/^^JL^^ä,"F!o^o-va^ľa_ Poskytovať Objednávateľovi nasledovné
siužby pri sociálnom a hospodárskom rozvoji obce Poproč:

odbomá asistencia a konzultácie pri výbere projektov,
Yy?^co^^žiad-OSÍL°dotácie^ proiektovych spisov z národných fondov a fondov EÚ,
(v texte aj ako "projekty, ziadosti"),
Índividuálna odbomá asistencia

(všetky uvedené činnosti sa na účely tejto Zmiuvy označujú ďalej len ako "Služby")

2' ?tÍ8^n^^ľ"s,!:ľLzáJ^de.teŕto.zmluvy zavazuJ,e využ'vať Sfuzby Poskytovateľa, riadne
avcas splnif svoje závazky vyplyvajúoe mu zo Zmluvya zaplatiť Poskytovateľov, dohodnutú
Odplatu za poskytnuté Služby (Článok V -Zmluvy)

v

Clánok N1.
Miesto plnenia

1. ^[eÍtolJ1p^^to^anlaa^odanÍ,a služiebje pracovisko Poskytovateľa.
2 ^^f/ÍÍ8?' (?i^!dn^!S Tf^ľľ:s/ky! ^Lposkytova?'niektoré činnosti aJ mimo svojho

pracoviska; tieto činnosti podliehajú osobitnému spoplatneniu podľa platného cenníka
Poskytovateľa v čase poskytnutia požadovanej činnosti.

w

Clánok IV.
.V

Cas, spôsob a postup plnenia

1. Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi Služby vobdobí jedného kalendárneho roka od
nadobudnutía účinností zmluvy.

2r äb^dP'^kTr!vTfÍ^T?nZU^^L^U^bL^lk^o^ale^^i?ľ^^Mseposk^tovatela.-ato za podmienky riadneh° - -ho splnenia si povinností zostrany
Objednávateľa, ktoré mu z tejto zmluvy vyplývajú.

3 ^^^elob^e^^u^e i^^(l^^no^^'inek.toríé'^O^MO^^t'^i^ ^a^^e
poskytovanie Služieb.

4 ^^an^a^/^u^hf/a^dA^^T^ÍOT<í?.J^O^^^ti^,O^T^ľ?t^ľoľi:..ľoTI!:ytovateľ
^^^OTr^?pvkafLa^yn^uP^lT^l^el^^^n^ti^^sl^žÍL^SO"T^.! ^tv^N'. VPríPadežiadosti.projektov môže Poskytovater požadovat. od Objednávateľa osobitné p.omné
potvrdenieyo forme Preberacieho protokolu, ktorý bude obsahovať najmä:

Označenie zmluvných strán, príp. označenie Zmluvy,
Označenie žiadosti, projektu,
???fič^r!le^^ok^entoy' kto,ré žiadosť' Pr°Jekt obsahuje, resp. ktoré sú so žiadosťou,
projektom odovzdávané, vrátane počtu ich vyhotovení,
Označenie prípadných vád žiadosti, projektu,
Dalšie údaje, ktoré ktorákoľvek zo zmluvných strán považuje za potrebné uviest
v Preberacom protokole.

5' ^\^^e^^žen^enÍ^y^^^fz^^.^^, ^°^u ^vatľ= ľ3r'!č.°ľ1, Postačí
telefonická výzva Objednávateľ je poyinný dostaviť sa k prevzatiu žj'adosti, projektu'Viadne
avcas, ato vtermíne uvedenom Poskytovateľom, ak sa s Poskytovateľom písomne
nedohodne inak.

6' ^,^ed^v^e^oÍT^!n-T-?ln^nie,sl,už^.potYrdíťl. a/alebo odmietne bez významného
^^^Lir.^píscaLi^<b4er^L^lľ!?!l^ ,!!lto_-s-kľ.t?čn?sť. _Ta. zaznamená v príslušných
dokumentoch. Povinnosť Poskytovateľa sa považuje za splnenú v momente odmietnutia
Objednávateľa (prejayeného konaním či nekonaním) potvrdif plnenie Služby či podpísaf
Preberaci protokol. Poskytovateľ môže žiadosť, projekt zaslaf Objednávatelovi 'na'jeho

Zmluva o poskytovaní poraáenských sluzieb Strana 2/6



adresu uvedenú vzáhlaví Zmluvy; prípadne neodoslanie nie je zmluvnými stranami
považované za nesplnenie Zmluvy 20 strany Poskytovateľa. Odmietnutie Objednávateľa
potvrdiť plnenie Služby čj podpísať Preberací protokol nemá vplyv na povinnosť
Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odplatu (cenu za Služby) riadne a včas.

v

ClánokV
Cena za Služby

1. Cena za Služby je ustanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č.
18/1996 Z.z. o cenách vznení neskorších predpisov za jeden kalendárny rok
poskytovania služieb nasledovne:

2.400,- EUR
slovom: dvetisícštyristo EUR

(ďalej aj "cena za Služby")
2. Vcene nie sú zahrnuté služby, ktoré sú spoplatňované osobitne, podľa platného cennfka

Poskytovateľa v čase poskytnutia služby. Pokiaľ sa vZmluve hovorí o "cene za Služby"
a z významu textu jednoznačne nevyplýva, že sa má vzťahovať len na konkrétne služby,
primerane sa tieto ustanovenia použijú aj na odplatu za siužby spoplatňované podľa cenníka
Poskytovateľa; v prfpade sporu vo všeobecnosti platí, že sa tieto ustanovenia vzťahujú aj na
odplatu za služby spoplatňované podľa cenníka Poskytovateľa.

3. Poskytovateľ má nárok na dohodnutú cenu za Služby za každý aj začatý mesiac trvania
Zmluvy.

4. Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi cenu za Služby na základe riadne vystavenej faktúry,
ktorá bude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi pre daňové doklady (ďalej aj
"faktúra").

5. Popri cene za Služby má Poskytovateľ právo aj na náhradu účelne vynaložených nákladov
pri vykonávaní Služieb. Tieto je oprávnený fakturovať spolu s cenou za Služby. Pre účely
výkladu Zmluvy sa na úhradu nákladov Poskytovateľa primerane použijú ustanovenia
o úhrade ceny za Síužby.

v

ClánokVI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi cenu za Služby nasledovne:
do 14 dní od podpisu zmluvy.

2. Objednávateľ zaplatí cenu za Služby bankovým prevodom na účet Poskytovateľa uvedený
vzáhlaví Zmluvy. Cena za Služby alebo jej časť sa považuje za zaplatenú dňom jej
pripísania v plnej výške na bankový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy alebo na
faktúre.

3. Objednávateľ sa pre prípad omeškania zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť úrok z omeškania
vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou ceny za
Službyalebojejčasti.

4. Nárok Poskytovateľa na zaplatenie ceny za Služby (príp. nárok na odplatu za iné poskytnuté
Služby podľa cenníka Poskytovateľa) vzniká už poskytnutím Služby, a to bez ohľadu na to, čj
výsledok poskytnutej Služby (napr. projekt, žiadosť a pod.) bude alebo nebude schválený
orgánom, ktorému bude predložený.
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Článok VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ je povjnný riadiť sa počas poskytovania Siužieb pokynmi Objednávateľa; *

vprípade nevhodností pokynovje povinný ho na túto skutočnosť upozorniť.
2. Poskytovateľ prehlasuje, že ním poskytované Služby budú vychádzať z písomne

potvrdených pokynov Objednávateľa.

?^endc]'^^L^ifri^lz^J^^eDd.^^;^!k^!O^T^ľ-.VÍeľy_n!m _požad podklady3.

vkonečnej verzii riadne a včas. Pri požiadavke Objednávateľa na vypracovanie projektu pre
-^?a^e ľoslri.T_d,koy..2eí""?fondov Európskejunie'ziadosti o dotácie napr. zo štátneho
=t^ ot^h"(SeľtoL;TL.CS" ^íuať.poskytc>/aterovi ,všetk^
Sr^^=e^ -JneskôL2LdnLfred.termmom..,ktorv. k
^t^^ve^L^n^?d^^eiňrÍ>,ľQ??^^Í!a^l.o^r^Texľ_?-slrie^k?v>._št??ych,d
^p^ n^^v^fľ r'^}rÍ<LUIČ'LarLinl? ^.!i^^h?"u ^-?^^nie._p-ožad^ ychpot< . Y'
ak to považuje za potrebné napr. s ohľadom na náročnosť vypracovávanej žiadosti či
projektu.

?Hb^i^á^t^ri6áln^v^?Lr^J+ne^^^^^orľ^nL^^a^LLP^4.

^í^^tJior^ŕJ^7saľá^o^L^^y^,^fť^ľ^!/,p ^yi?ľ^sh ^ bud
^^^E ^l^aL^L^^Trov^^n.LP"rSe^^i.'^a.d^8^_iz^ty.?-t? .u?e!°T ľ1ôže
^^yt^^eŕIn^'tpr^L^ač^rinfľrn^^rr^ľJ^ľo^^ľ?stL??í^r^^^d^^^
^l?'ih ^i1^Li^a^i'icíkt^ tí^i?^^^a]e!i^?^^y^^!!ľ^po<?ftí.s.?m^....hlasiť;
^se^=bylposk^^ú- ^ô^ote 21 dn, p..
l^T^^t?^J,e^no^n^iaÍ?^o^e^ľi,c!.eň.P^.P?d?.nÍe ž,iadosti ° čerPanie prostriedkov,
štátnych dotácií a pod., pokiaľ Poskytovateľ neurčil inú dlhšiu lehotu.

^^?áfann^ti^o1i^t^t^ä°^íi^vd^^í^n^?^^n^?^pn^/d^ia^Yih^5.

^^n^!ÍJ?^^^y^^a^Jlľ^e.šk^Tfl,,s^l?h^o<i, J?y za služby a Pod- Objednávatel
zbavuje Poskytovateľa zodpovednosti za poskytovanie Služby riadne a včas.

6' ^-,OÍJednávf^lls_plr1í..ktorúkc?.ľYek 20 SVOÍich povinností až vomeškaní (napr. oneskorené
^^, ,^ža^^ych/.j)/o^lk^íov'" .^!^ er^^. pod?ís^?i^,_potvrd ^ j? správnosti
^^^^^ 7^°^ <?i^l<T^Í.l^^ú^T^' ^°^\ ^ .-j.'si.už-t?Y^-a^o/d:.^_.pos kytovateľ
^^^^r^^^^^^^^(^'a^/^t^l^^^^rí^^^^^i'/+^^t^^^fi^^ľ^m^^^^^^/^^n?^^^ľ^^^_^^.^^^_
^od^r^at^l^b^dilna^t^Jl^ľ 'r^el^skrälnlí i^aukž^kn,?ž1^ ip^mŽiti<^^%pzcldi^TJ líuS^
Objednávateľ akceptuje že výsledky Poskytovateľom poskytovaných Služieb podliehajú7.

a^^hra^,^a ^m-konaf?latného?úanného vrase P°^yÍ"-.a.S'-eb
^^^i^k^Lril^ľik^M^e^rlá^^l^a:<n'aJľSÍiz^z^e'.'.^i b?2ls?.T?u poskytovateľa
nepoužue výsledky Služieb na žiaden íny účel ako je účel dohodnutý v tejto Zmluve,
f!ľSJ^i,-s^: ži^ľ^ čaLstl.vysledl<OV.SILIŽieb. nereProdukovať akýmikoľvek 'technickými
^^i^^=^i-;nte:^!dnayaterbez^hradneakce^e;
?e_a-ké^o!VÍ?lŕli!<?vanl í vys[edkov služieb či ich šírenie mimo účelu tejto Zmluvyje možné
!en po predchádzajúcej písomnej dohode s Poskytovateľom.

81 Objednávateľsa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú
pr^_?lnen_ie. p^skytovateľovych, záväzko.v vyPlyvaJúcich mu zo Zmluvy. Neposkytnutie
požadovanej súčinnosti má za následok, že Poskytovateľ nie je v omeškaní s poskytovaním
Služieb.

9' ^^^/a^Ll^?7žeal/z^^v^r^^^^^-^ll^č;it,J^ľ^alk^^o!^ -rľ-aŕt?^^?^kyt?.vat.eľavyhlásený konkurz, ak bolo proti Poskytovateľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné
konanie, ak bol proti PoskytovateľoYÍ pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie
^ľnuHr^m/^lieb^ň^Jen^^JT,^tr^ľ ^Jkv^cÍ-^'y^o^n^°^i^ .^ .^íi,-a .zač^ .^lynúf
^l^nnŕlánri^yr?m[(?ľľ/mno^Tl^^l?clT ^o-;^!^č^nkL^C^C!.ť! ^i-k^to^at^ľ.oX'; ,pľd .sné,
^kr<Tite^l%^^yy^^^l;^,n^^^i^tL^e^?:vaŕ-ľ?i-^ ????

^^ z^sl^fi^h^°^h^d?ŕun^ u^iy^lonž^'tm^JisJ^p^^o^^ľ^ž^ľaLTeľfÍ-l°^z

zceny za Služby alebo ceny Služby podľa cenníka Poskytovateľa a'ko aj nahradit
Poskytovateľovi všetky ním vynafožené náklady na Služby.

10. Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní
s úhradou ceny za Služby alebo jej časti o viac ako 15 dní, alebo ak trvá na vykonaní Služby
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takým spôsobom a postupom, ktorý Poskytovateľ považuje za nevhodný (nevhodné pokyny)
a na nevhodnosť pokynov Objednávateľa písomne upozornil.

11. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
druhou zmluvnou stranou, nesprístupnia tretím osobám bezjej písomného súhlasu ani tieto
informácie nepoužijú na iné účely, ako na plnenie podmienok tejto Zmluvy.

12. Poskytovateľ má právo požadovať, aby mu Objednávateľ písomne potvrdil ním požadované
dodatočné plnenia (služby naviac), pričom bez tohto písomného potvrdenia (objednávky) nie
je povinný tieto plnenia poskytnúť.

13. Poskytovateľ je oprávnený preruéiť poskytovanie Služieb v prípade, ak je Objednávateľ
v omeškaní s úhradou ceny za SÍužby. Pokiaľ z dôvodu prerušenia poskytovania Služieb pre
omeškanie Objednávateľa s úhradou ceny za Služby nebude žiadosť, projekt alebo iná
Služba vyhotovená riadne a/alebo včas (napr. v lehote, ktoráje urôená ako posledný deň pre
podávanie návrhov, žiadostí a pod.), Poskytovateľ nieje zodpovedný za toto vadné plnenie.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zásielky budú doručované na adresu uvedenú
vzáhlaví tejto Zmluvy, pričom za platné doručenie zásieiky druhej zmluvnej strane sa
považuje aj vrátenie zásielky prepravcom odosielateľovi ako nedoručenej, bez ohľadu na
dôvod nedoručenia. Za deň doručenia sa v tomto prípade považuje deň vrátenia zásielky
odosielateľovi, a to aj v tom prípade, ak sa adresát o tejto zásielke nedozvedel.

15. Poskytovateľ Je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku z tejto Zmluvy na tretiu osobu aj
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

16. Zmluvu j'e možné vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu, a to v 3-
mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od 1. dňa kalendárneho nasledujúceho po
doručenívýpovede.

V

ClánokVHI.
Sankcie

1. V prípade omeškania s poskytovaním Služieb v dohodnutom termíne o viac ako 14 (štmásť)
pracovných dní, má Objednávateľ právo požadovať od Poskytovateľa zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,05% z ceny za Služby. Poskytovateľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi
zmluvnú pokutu do 10 dní odo dňa doaičenia výzvy na jej zaplatenie.

2. Poskytovateľ môže požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR v prípade
porušenia povinností Objednávateľa podľa tejto Zmluvy, a to najmä povinností uvedených
v článku VII. bode 7. Zmluvy. Poskytovateľ má nárok na zmluvnú pokutu za každé aj
opakované porušenie zmluvnej povinnosti podľa tejto Zmluvy, bez ohľadu na zavinenie
Objednávateľa, príčom Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskyíovateľovi zmluvnú pokutu do
10 dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
Objednávateľa nemá vplyv na právo Poskytovateľa domáhať sa náhrady škody prevyšujúcej
zmluvnú pokutu.

v

Clánok IX.

Záruky, zodpovednosť za škody

1. Poskytovateľ sa zaručuje Objednávateľovi, že ním poskytnuté Služby budú za splnenia
podmienok uvedených v tej'to Zmluve vykonané formálne správne a včas.

2. Nárok na záruku podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy zaniká, ak Obj'ednávateľ nedodá
Poskytovateľovi ním požadované dokfady riadne a včas (t.j. v lehote určenej
Poskytovateľom), a/alebo dodá neúplné alebo nesprávne podklady a/alebo riadne a včas
nepodpíše Potvrdenie o správnosti údajov poskytnutých Objednávateľom.

3. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je osobou oprávnenou rozhodovať
a schvaľovať predkladané projekty, žiadosti a pod., preto nenesie žiadnu zodpovednosť za
prípadné neschválenie projektu, žiadosti a pod., vypracovaného Poskytovateľom, zo strany
orgánu. ktorému bol predložený.

4. Poskytovateľ nezodpovedá za neposkytnutie Služby či za vadné poskytnutie Služby
spôsobené napr. nedostatkom súčinnosti Objednávateľa, a ani za prípadnú škodu, ktorá tým
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Objednávateľovi vznikne alebo môže vzniknúť.

^ ^r^ľ^[iif/^ZT^nJGr^^^n^oLTJ^V'^^!'.^^ Zmluvy može5.

^kr^ln^^TLU^^^J3^.Ív^tL.-rLá.h. ^.š^(?dy y SPÔsobenej, a to v súlade s
ustanoveniami § 373 a nasledujúcích Obchodného zákonníka.

6i ^f^l^^'r n',T^a"n'!u^ ?b^dnly-a!Tl^i'.ž?_n=ai.?klade n!m Poskytnutych Služieb bude
?r^^?>lvť^?/sp^!nJ ^i^ioj^;^lo?^^.?r?^^^ ^ľ?t^--^l ^^^^^^
IiraS1i^ééišpkr°^dnT^lr^^rlet^J1)^y^lr^vLút^tnoyľpl^bl°vSfis^^á^^ich°m Jeho

v

ClánokX.
ZávereČné ustanovenia

f

11 I^n^ÍT??^o^ňTť_texLt_eJto.?mluvy možno len foľmou písomných dodatkov, ktoré musia
byt' podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

2. Ak je^alebo_ ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatným alebo
nevymáhateľným, platnosf alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovenf tým zostane
nedotknutá. zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto neplatné či nevymáhateľné
ustanovenie^ platným a vymáhateľnýnn ustanovením, ktoré éo možno najlepšie zaručí
^!?\^yJrTrIvD^/^^i ^su^la^í^^Ín^^av^^lta7^.ve.nsŕé^ ^3. ^li^ifnifr^L^!1ilasp!Jfw^že,^r^d?.f ^^ ^!?it/°. ^ľl^. ^?- e^L.P ? ym
vzaj°mnou"dohodou' právo uplatniť si SVOJ'e nároky súdnou cestou ostáva zmluvnym
stranám zachované.

4. ^^nneRk^h^ht^^nÍľluv^^^neu^v^é^^^?SVT".plí!LU:šn-^
sl^enského Obchodného zákonnika, ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.

5. Táto Zmtuva jevyhotovená v 2 rovnopisoch, Jednom pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluva nadobúda platnosťdňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
7. Zmluva nadobúda účinnosf dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
8- ^T^Y^f/tLaľi^i^'.ltivu,,^ečít^i.>.Ji!!^ob=^^.po?zumelí VOJi.m PodPisom potvrdzujú, že

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu byt' víazaný ustanoveniami tejto ZmÍuvy.
9. i^^^^JJip^Tn^za'^p?^n^i^t^^2^'l^>i?o^1(^á^oiosl^b^loh?^^cip)r^t^^nk

zákonač. 546/201 OZ.z.

10. Vprfpade že objednávateľ nezverejní túto zmluvu do 7 dní od je uzavretia môže
??s-k^v^ell',_podať návl'h na JeJ zvereinen[e v Obchodnom vestníku na náklady
objednávateľa.

Košice, .JL ..^

Obec Poproč EuroKONZULT Slovakia, n. o.V

Ing. Stefan Jaklovský Ing. Viera Mihoková
starosta riaditeľka

za Objednávateľa za Poskytovateľa
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