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> ^ O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
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Článok I. ^.
Zmluvné strany

PoskytovateF:

Centrum regionálneho rozvoja Koéického kraja, n. o.
So sídlom: Hellova2,04011 Košice
Štatutárnyorgán: Ing. Viera Mihoková, riaditeFka
IČO: 45 73 47 47
Dlč: 2023165650

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., pobočka Košice
Číslo účtu: 2929849088/1100
Telefón: 055/728 77 43
Fax: 055/728 77 45
E-mail: crrkosice@crrkosice.sk
(ďalej len "Poskytovateľ")

ObjednávateF:

Obec Poproč
So sídlom: Školská2,04424Poproc
Štatutámy orgán: Ing. Stefan Jaklovský, starosta
IČO: 00 32 46 39
DIČ: 20 20 74 61 89
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Košice
Číslo účtu: 0404770001/5600
Telefón: 055/466 81 70
E-mail: sekretariat@poproc.sk
(ďalej len "Objecfnávateľ')

sa na základe ustanovení § 26^9d^. 2 Obchodného zákonníka
dohodli na tejto Zmluve č. íHfíM^ ^poskytovanísTužieb6M

(ďalej len "Zmluva")
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Clánok II.

Predmet a účel Zmluvy

Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávaterovi služby na
technicko- organizačnú pomoc pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje EU pre obec
Poproč.

2. Objednávater sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje využívať Služby PoskytovateFa, riadne
a včas splniť svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a zaplatiť Poskytovaterovi dohodnutú
Odplatu za poskytnuté Sluzby (Článok V .Zmluvy)

článok III

Miesto plnenia

1. Miestom poskytovania a dodania Služieb je pracovisko Poskytovatefa.

2. Na žiadosť Objednávateľa môže Poskytovateľ poskytovať niektoré činnosti aj mimo svojho
pracoviska; tieto činnosti podliehajú osobitnému spoplatneniu podFa platného cenníka
Poskytovateľa v čase poskytnutia požadovanej činnosti.
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Článok IV.
v

Cas, spôsob a postup plnenia

1. Poskytovater poskytne Objednávateľovi Siužby v období 12 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy.

2. Objednávateľ má právo využívať Služby Poskytovatera v dohodnutom období v pracovnom
čase PoskytovateFa, a to za podmienky riadneho a včasného splnenia si povinností 20 strany
Objednávateľa, ktoré mu z tejto zmluvy vyplývajú.

3. PoskytovateF sa zaväzuje bezodkladne písomne Ínformovať Objednávateľa o každom
prípadnom obmedzení, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne
poskytovanie Služieb.

V

Clánok V

Cena za Služby

Cena za Služby je ustanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov za 12 mesiacov poskytovanía služieb
nasledovne:

999,- EUR
slovom: deväťstodeväťdesiatdeväť EUR

(ďalej aj "cena za Služby")

2. V cene nie sú zahrnuté služby, ktoré sú spoplatňované osobitne, podľa platného cenníka
PoskytovateFa včase 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 služby spoplatňované podľa cenníka
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Poskytovateľa; v prípade 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,
ktorábude 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 vykonavaní 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 Služby.

Článok VI.
Platobné podmienky

1. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi cenu za Služby nasledovne:
do 7 dní od podpisu zmluvy.

2. Objednávater zaplatj 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. Objednávater sa pre prípad omeškanía zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť úrok z omeékania
vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou ceny za
Službyalebojejčasti.

v

ClánokVII.
Záverečné ustanovenia

Meniť alebo dopÍňať text tejto Zmluvy možno len formou písomných dodatkov, ktoré musia
byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

2. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatným alebo
nevymáhateľným, platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tým zostane
nedotknutá, zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto neplatné či nevymáhaterné
ustanovenie platným a vymáhateľným ustanovením, ktoré čo možno najlepšie zaručí
sledovaný účel. Do toho času platí prísluéná úprava podľa slovenského právneho poriadku.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že prípadné spory ztejto Zmluvy budú riešíť predovšetkým
vzájomnou dohodou. Právo uplatniť si svoje nároky súdnou cestou ostáva zmluvnym
stranám zachované.

4. Právne vzťahy touto Zmluvou inak neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
slovenského Obchodného zákonníka, ako aj ostatnými právnymi 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 nasledujúcím po dni zverejnenia.

8. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a svojím podpisom potvrdzujú, že
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu byť viazaný ustanoveniami tejto Zmluvy.

9. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa zákona č. 21 1/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
zákonač. 546/201 OZ.z.

10. Vprípade že objednávateľ nezverejní túto zmluvu do 7 dní od je uzavretia môže
poskytovateľ podať návrh na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku na náklady
objednávatefa.
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Centrum regionálneho rozvoja Ob oproč
v

pre Košický kraj, n. o.
v

fng. Viera Mihoková Ing. Stéfan Jaklovský
riaditeťka starosta

za PoskytovateFa za ObjednávateFa
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