
Obec PoproČ
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-242/2018
č. záznamu: 242/2018-006

Z ápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zve r ej n 1 a dňa
4.7.2018 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu sp.zn.: OcU-S-242/2018, č. záznamu 242/2018-005

uzatvorenú dňa 4.7.2018

účinný od: 5.7.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč
y

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Centrum regionálneho rozvoja KoŠického kraja, n.o.

Hraničná2,04001 Košice

zastúpená Ing. Vierou Mihókovou, riaditeľkou

Predmet zmluvy:

- poskytovanie poradenských služieb voblasti sociálneho a hospodárskeho rozvoja
obce

VPoproči, dňa 4.7.2018

Eva Benková

zamestaanec obce poverený zverejňovamm
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^ ZMLUVA C
V

.

^
O POSKYTOVANÍ PORADENSKÝCHy

^^
^ '!C. SLU2IEB

v

PHaSR. projekty,
t-::

síuttie, konzuKacie/' uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
monftoring, riadenie,

vcrejné obstarávatiie,

audit a poradenstvo

StovenskoaEU,
^^

"1

Článok I.
Zmluvné strany

Poskytovateľ:

Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o.
So sídlom: Hraničná2.04017Košice
w

Statutámy orgán: Ing. Viera Mihoková, naditeľka
ICO: 45 73 47 47

V

DIC: 20 23 16 56 50
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., pobočka Košice
Číslo účtu: 2929849088/1100
Telefón: 055/728 7743
Fax: 055/728 7745
E-mail: crrkosice@cnTkosice.sk, sekretariat@crrkosice.sk
(ďalej len "Poskytovateľ")

Objednávateľ:

Obec Poproô
w

So sídlom: Skolská2.04424 Poproč
Štatutámy orgán: Ing. Štefan Jaklovský
100: 00 32 46 39
Dlč: 20 20 74 61 89

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Košice
Císlo účtu: 0404770001/5600
Telefón: 055/466 81 70
E-mail: sekretariat@poproc.sk
(ďalej len "Objednávateľ")

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

(ďalej len "Zmluva")
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Článok II.

Predmet a účel Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovatera poskytovať Objednávaterovi nasledovné
služby pri sociálnom a hospodárskom rozvoji obce Poproč:

odbomá asistenda a konzultácie pri výbere projektov,
vypracovanie žiadostí o dotácie a projektových spisov z národných fondov a fondov EÚ,
(v texte aj ako "projekty, žiadosti"),
individuálna odbomá asistencia,

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

2. ob-Lednávatersa.nazákl?cle teJto zmluvy zavazuje využívať Služby PoskytovateFa, riadne
a včas splníť svoje záväzky vypjývajúce mu zo Zmluvy a zaplatiť Poskytovaterovi dohodnutú
Odplatu za poskytnuté Služby (Článok V .Zmluvy)

článok III.
Miesto plnenia

1. Miestom poskytovania a dodania Služieb je pracovisko PoskytovateFa.
2. Naziadosť Objednavateľa mozeposk^ovate^PoskytovaťnJetóorécinnostiajmimo svojho

 ra50^i_ska/_"tiet(Í.činnos^i PodliehaJÚ osobitnému spoplatneniu podfa platného cenníka
Poskytovatera v čase poskytnutia požadovanej činnosti.

článok IV.
Čas, spôsob a postup plnenia

1. Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi Služby vobdobi 12 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy.

21  ÍJídt?fľi?^^lFľtv?^^u^l^^Y;^^o^at^?^ŕ^Ín-u-t^
case Poskytovatera, a to za podmienky riadneho a včasného splnenia si povinností zo strany
Objednávateľa, ktoré mu z tejto zmluvy vyplývajú.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne ínformovať ObjednávateFa o každom
prípadnom obmedzení, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne
poskytovanie Služieb.

4. ^?as?^ova^uJe^zadod^u^ome^omJJkJflosk^^tia^0
môze pozadovať, aby mu ob^ednava^eľ P?skytnutie stuzby Plsornne Potv^dn, vp_rí_pade
žiadostí, projektov môže Poskytovater požadovať od Objednávateľa osobitné písomné
potvrdenie vo forme Preberacieho protokolu, ktorý bude obsahovať najmä:

OznaČenie zmluvných strän, príp. označenie Zmluvy,
Označenie žiadosti, projektu,
Označenie dokumentov, ktoré žiadosť, projekt obsahuje, resp. ktoré sú so žiadosťou,
projektom odovzdávané, vrátane počtu ich vyhotovení,
pznačenie prípadných vád žiadosti, projektu,
Ďalšie údaje, ktoré ktorákoľvek zo zmluvných strán považuje za potrebné uviesť
v Preberacom protokole.

5. Poskytovater môže^Objednávateľa kprevzatiu žíadosti. projektu vyzvať, pričom postačí
telefonická výzva ObjednávateF je povinný dostayiť sa k prevzatiu žíadosti, projektu' riadne
a včas, a to v termíne uvedenom Poskytovateľom, ak sa s Poskytovaterom písomne
nedohodne inak.

6. ^^bjedna^ter^o^ml^tneplneni^,sl,už^po^rdjť,a/a^e^ v^zn.?mneh?
dôvodu podpísaf ^ Preberací protokol, táto skutočnosť sa zaznamená vprislušných
dokumentoch. Povinnosť Poskytovateľa sa považuje za splnenú vmomente odmietnutia
Objednavateta (PjTejaveneho konarum ci nekonanim) po^^
Preberací protokol. Poskytovater môže žiadosť, projekt zaslať Objednávaterovi na jeho
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článokVII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1' ^^^a^J^??^ľL.?^?i.ť:^SL.^S!SL.-P?!l<^v?,ni^ ^IUŽÍ?b. _pokyn.ľ1í obJednávateľa;
v prípade nevhodnostj pokynov je povinný ho na ťúto skutoäiosť upozomiť.

2. Poskytovateľ prehlasuje, že ním poskytované Služby bucfú vychádzať zpísomne
potvrdených pokynov Objednávateľa.

3 ?^a^^t^lr^;fri^lz^^eD^O^,;^l^^!T^LVÍTÍy-ľíT.-?ľ??d?^né,-P_^klady
^k_one?nej ve?" rf.adne a včas- pri poziadavke Objednávateľa na vypracovanie projektu pre
čerpame prostriedkoy zeurpfondov Európskej únie žiadosti o dotácie napr. zo štátneho
^^^a^i °r?/Slk?ľÍ?1 >/djÍ,llS^ľ,toLľ^sL5:ÍLlÍrl^va^r ^ru?Lí)o?i<^l?-t?rovÍ .všetky
^^^^^Í^^^^^Iŕ'<?^ÍÍ!^^^^w^r^^'^^^^^^/\^^^^Í ^^?Í^^^^?^**^^<-?^^-^?^^ -i?^..^^^??^^^1--1^^?^^.' ''.'
?^veSLtl!:SLľ^T<^L^e.ň. ľ"l???.?^^'.a(?ľi?^0 ?Trf^rli^ -pr?_stri_ecfR?VI štatnych dotacií
a,poď-.po.skytovater môže určif ajinú ďhsiu tehotu na d0'^^ požadovaných-pokladov,
akt^považuje za potrebné napr. s ohFadom na närocnosf vypracovavan-ej ziadost, ci
projektu.

4 ?^^^?tfLJ^lre?VI^wr^Jľe^^f"^^40T^nL^dJ!l???LiJ30'SJ^Vat^[oxvl^
odsuhtasiť formálnu správnosť azávaznosť ním poskytovaných údájov, zktorých bude
Poskytovateľ vychádzať pri vypracovávaní projektu či'ziadosti. 2a tymto účelom môže
^.(?^yt^^lehL^i?f?^i,llač^Jnffr'/^?^?flľ^i0 !ľ^?8tí. .??Lkyt?ľ??_ _úda^v^ ^torl?
I^?,h^iTiÍ>^LiÍC!a^,',cMkt?^ [í^i?^T.?ľ^?!e^?ZÍ^y-f:^JL^-p,o?_pi!s.?ITI^?CI_T !11asiť;
Octeuhla^enie udajov musi byť Poskytovaterovi doruceró naJneskor vfehote 21 dní pred
lTľľll^n^tf3 le^no^LaÍ?^?.?ie^?ľi>^ň.f^^??(Í?ľlT. ž.í?^o.sti °čerT)anie Prostriedkov,
štátnych dotácif a pod., pokiaF Poskytovateľ neurčil inú dlhšiu lehotu.

5. Nedodaním alebo oneskorením dodaním požadovaných podkladov, podpísania Potvrdenia
o sprävnosti poskytnutých údajov, omeškania s úhradou ceny za Služby a pod. Objednávateľ
zbavuje Poskytoyateľa zodpovednosti za poskytovanie Sfužby riadne a včas.

61 ^l<-,?ÍJednáY?t6ľ SPIníktor'úkofYek zo svojich povinností až v omeškaní (napr. oneskorené
dodanie požadovaných podkladov, oneskorené podpísanie Potvrdenia o sprävnosti

^^^^är\^^^^^a^e?^^^^..^^-}^'^^^y^^.Í'^?^?^^^
^.ľr^tS!ÍTÍr^ftťJľyfp ^^sk^tľľlí ^?Dl\rn^e. ľ^lk^^LP?zadovať ľípJ?tok
podľaplatného cenníka, pokiaľ nie je urcene inak, tak vždy najmenej 50% z ceny za Šlužby.

7 S^^ly?^hrr^kf^t^iÍTA?^^il?^AI/^k^y^LOT.'.^^v ^^ -SJ^i?? J?o<?!i.ehaJ!:l
autorskej ochrane podľa Autorského zákona platného a účinného v čase poskytnutia Sfužieb
^J^Síilfk?Lri^li?.li1^ .^5e^á^Ífa=-n- JlľÍiz^z^e'.-.??, b?z,.sl? ^su poskytovatefta
^^.'fle cvJS1^^, ,slľfiTb .^i^i?^Tnoľ.Í^ÍČel^?JS. .iI?^ei^d^Ír?.LIS ..v.teíto-',_z71!uve:
^ft^ä^i f.SSíL äs^^!^^v<;^Í^^^n?p-r?L?!ľ!í?^aL-a.t?!r!.ik?^?^ c.hnic^ym
^o^lt^^i'^Í^J^L?^älr?^!a^^i^^f:L?:?T?:^?fIi^^h^,ne.a.k^^
^e-al<ét!o!^eÍ?Lfbti!<?vanie vysledk°Y Sfužieb či ich šírenie mimo účelu tejto Zmluvy je možné
len po predchádzajúcej písomnej dohode s Poskytovatefom.

8. objed^lávatersa zaväzuJePORkytnúť Poskytovateľovi yšetku potrebnu súčinnosť nevyhnutnú
Í^eLSll^nrÍ; ^^!?^!?!?^c?A^^k<Í!l ^?!^?ú-CJ5uh-:?^_ zo,Z.T!uvy' Neposkytnutie
požadovanej súčinnosti má za následok, že Poskytovater nie je v omeškaní s poskytovaním
Služieb.

^' ^^^^^^^^^^nlJ^^?^aI^í^^yÍírySÍ'^Sl^^^^^t*'Í'l'!^t?^^^^^^*Ä^l^n.^?^?!>-^^. -^^T^^x*?^?^^^f^Y^^J'T
vyhlásený konkurz. ak bolo proti Poskytovateľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné
konanie, ak bol proti Poskytovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu^ atebo ak^je Poskytoyateľ v^ikvidacn Výpovedna^dobajeró
I^^Í^^^I^^ml^l^f^^iel^^^^^I^^?^^ n^i^in^^^í^^Í!m^^^^^^Í^ -^^1>Í^Í^^^^^^!..-<^^^:^^!^
^^Tľi%^^yy,^^^?;^,ľ^^^!i^^e?=?=va> r?.^pl?lť,-^

cenyza sl^by^zod^yRdajúcu ^vy^aloze^,e uu^^4p<^ky,toyatera^vždyrlajmenei50%z

zceny za Sluzby alebo ceny Služby podľa cenníka PoskytovateFa ako aj nahradiť
Poskytovateľovi všetky ním vynaložené náklady na Stužby.

10. Poskytovater je oprávnený od Zmluvy odstúpif v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní
s úhradou ceny za Služby alebo jej časti o viac ako 15 dní, alebo ak tŕvá na vykonaní Služby

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Strana 4/6



takým spôsobom a postupom, ktorý Poskytovateľ považuje za nevhodný (nevhodné pokyny)
a na nevhodnosť pokynov ObjednávateFa písomne upozomil.

11. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie. ktoré im boli zverené
druhouzmluvnoustranou.nesprístupnia tretím osobám bezjej písomného súhlasu ani tieto
informáde nepoužiju na Íne účely, ako na plnenie podmienok tejto Zmluvy.

12' ^^^lt^LT?if^?,ľ?^?^ť'^LTU^?-bÍT??f^TLP^T^^?^^iI?ÍT.P.?ž?^oyan^
dodatočne plnenia (sluzby naviac), pričom bez tohto písomného potvrdenia (objednávky) nie
je povinný tieto plnenía poskytnúť.

13' ^^toJlanTÍ är^T^f^ ,^rľ.iiLPSll^v.a^e.-SI.UŽJ?-b-. ^ľ^?a?-e;,..sl^.^_.9^?t lá,vateľ
^ľe^I^lľ ^illrj^li^y f?-,^.lľ^' ^'.ar.^ d<?iy.^. p"r?ľ^ľis:f?^ľtoy"?lT.x LL!ži5b prT
Sľ,^?^^^Jfr?ľ^t^lao/^^r^^^^Lz^l^^yl,^^fle.-f-Jái)^L^T^
?lu53a- vy_ho?v?ná rladne a/atebo včas (napr- v lehote ktorá je urcená ako posledný deň pre
podavanienavrhovžiadostíapod)Poskytovateľniejezo^^^14. Zmluvné strany sa dohodli, že véetky zásielky budú doručované na adresu'uvedenú
^á-hia.yj tTJto.Zrrl!LJV^J?ri5;om' za platné doručenie_ záslelky druhej zmluvnej strane sa
5^^^u^^r^^i1ie 7z<fl^Tľy^f^ Sy-?°/.T ??f^?-IaS^L?".n?f.o=rľ^-rleJ^^?. ,ohľ^du ľ
dovod nedoručenia^ Za dendorucenia sa vtomto prípade poyažuje deň yratenia zásietky
odosielaterovi, a to aj v tom prípade. ak sa adresát o tejto zásielke nedozvedel.

15. ^oskytoja^^eo^wenj^^os^piťa^ukol^.fj)^ z teJto Zmluvy na tretiu osobu aj
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

16. ^^^^^l^^^z^^h^^^^^d^ale^JJ^e^^^a^'^^^v^
doručení výpovede.

Článok VIII.
Sankcie

1- VprípadeomeskaniasposkytovanímSlužiebvdohodnutomtermíneovjacako 14 (Štmásť)
^T^r!^>äií ľ^2bJ?^ly,a!Tr si^. ps^?^^5' :?cí?í^?y^t?iT.??pssr1'^- ?ml!JV"neJ
PÄ°;W05%.5 cen^ Sluzby.Pos^vater.epov.nny zaplatiŕ Objednavaterov;
zmluvnú pokutu do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na jej' zaplatenie.

21 ^^y^L^Tct?^ ^aJv^taJ?'!?t^.<zľlľľn?l.P?ut^ ^ -y^? ^LO?l:LEl^R .v_p.rípad?
porušenia povinností Objednávateľa podľa tejto Zmluvy, a to najmä povinností uvedenvch
^lT^-Y11!-^0?6-,71 zmluvy-. poskytovatteľ má nárokna zmluvnú pokutu za každé aj
opakované porušenie zmluvnej povinnosti podfa tejtó Zmluvy. bez ohľadu na zavinenie
^rÄÄíÄPÄ.^ ?r^sp^^^>^aDJ?Lf,?J!l^?le^^fŕ-t?Tf JJľl-TTeL?3Jíu^y,-zo,stra.ny
Objednavatera nemá vplyv na právo Poskytovateľa domáhať sa náhrady skody p'revyšujúcej
zmluvnú pokutu.

ir

Clánok IX.

Zámky, zodpovednosť za ékody

11 ??5^0v?ter.s?_zar^čuJe..obÍeclnávateľoviI ženímposkytnuté Služby budú za splnenia
podmienok uvedených v tejtó Zmluve vykonané formálne správne a včas'.

2. Narok^nazarukupodrabodultohtoctónku Zmluvy zanilka' ak obJednavater nedodá
poskytovatetovL nim-^ozadované,doklady riadne avcas.(t,,-vlehote urcenej
^ätr?í^t?^rio^l^bľn^Íl^;e.^i?f"^?S^Tiľ^^;f^Í1.^^ riadne a včas
nepodpíše Potvrdenie o správnosti údajov poskytnutých Objednávateľom.

3. Objednavateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je osobou oprávnenou rozhodovať
a^atovať_predkladané_projekty,_ziadosti apod., preto nenesie žiadnu zodpovednosť za
pnpadnereschvatenie,Prolektu. žiadosti aPod-. vyP^acovaného PoskytovateFo^, zost^ny
orgánu, ktorému bol predložený.

4 l^^^^enrflr?re^ ^^lr^li^S^ÍÍ^!!S<^t!fÍÍ ?-,?-"v^t-i??s^??lutiT.-slu?by
spôsobené napr. nedostatkom súčínnosti Objednávateľa, a ani za prípadnú Škodu, ktorátym
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Objednávateľovi vznikne alebo môže vzniknúť.
51 ^ŕíiST^f11^, .f^AZTiu^rLy(?^?"rLľľSJ>^VKIľ^ť. ^l?!y^jľ0^z- !TJto zmluvy: može

poškodená zmluvná strana požadovať náhradu škody tym' spôsobenej: a to v s'úlade s
ustanoveniami § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonmka.

6' ^ä^^Jä'ľ ^iSľ^T 2^^y^Tls^i.'. ž?-ľ^i,fŕjilaílT-^?1 j:!?sk^nu,ty?.?iužieb.blfde
Objednavatel' uspesny so ÍSVOJOU zladosťou' Pr°Jektom ^l:ľeto,anj_nez:odPOYedá ^ žiadne
JiS^S^iš^?^dik^Í^Ti!et^JS^y^SvsiÍ^yľplllt^ov^'l'is^)^ľá^tlS^ic:hom Jeho

w

Clánok X.
Záverečné ustanovenia

/

1. Meniť alebo doplňať text tejto Zmluvy možno len formou písomných dodatkov, ktoré musia
býť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

2. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neptatným alebo
nevymáhateFným, platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tým zostane
nedotknutá, zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto neplatné či nevymáhateľné
ustanovenie platným a vymáhateľným ustanovením, ktoré čo možno najlepšie zaručí r

sledovaný účel. Do toho Času platí príslušná úprava podľa slovenského právneho poriadku.
3. zr^l;uvnRstr^n^1![yhla^ljfllze^r[p^,dne SPOry z,tej,to zmluvy. bud?, e?ILP?dov?etkym

v?^JOľr1-nou_,dohod?u' právo UPIatniť si svoje nároky súdnou cestou ostáva zmluvnym
stranám zachované.

4 ^^^L.l^h^i!?^^Tiuv^ľt/^^ne^ľfvl?é-!^^!?^vu^-.p^ís^šn^^
slovenského Obchodného zákonníka, ako aj ostatnými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.

5. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, jednom pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluva nacfúbúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
8. Zmluyné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a svojim podpisom potvrdzujú, že

vyjadruje ichslobodnú a vážnu vôFu byf viazaný ustanoveniami tejto Zmluvy.
9. T^t^mj^Jepo^n^zv^re^ovana.p,o,dra^ko^fl2l1^000Äi^^^^

infomiáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
zákonač. 546/2010 Z.z.

10. Vprípade ze objednávateľ nezverejní túto zmluvu do 7 dní od je uzavretia môže
poskytovateF podať návrh na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku na náklady
objednávateFa.

Košice, 26.6.2018

^r Ď{ ^/ ^>^?'r

^

jngB;ďtawiut(>BťA /

Centrum regionálneho rozvoja ^Qhec-POproG
pre Košický kraj, n.o.

Ing. Viera Mihoková Ing.ŠtefanJaklovský
naditeľka starosta

za Poskytovatera za ObJednávateFa
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