
. ZMLUVAo PosKYToVANístUŽlEB
V oBLAsTl sPRACoVAN lA ADMl N|STRATíVNYCH PoDKtADoV

uzatvorenó v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 z. č. 51j/1991zb. obchodný zókonník v platnom o účínnom znení
(dblej len,,zmluva")

odberatel':
Názov:
5ld lo:

lčo:
DIČ:

medzi zmluvnými stranomi

obec svinica
svinica 282, 044 45 svinica
oo 324 76L
2021245o5o

Štatutárny orgán: lng. lubomír Šimko - starosta obce

(ďalej len,,odberateí")

a

Poskytovater:
NázoV: Združenie VlDlEK
sídlo: Na hore ].733117,040 22 Košice
lčo: 45 738 22o
Dlč: 2023622502
Štatutárny orgán: Patrik Tokár

( ďo l ej le n,,poskytovater" )
(spolu aj oko ,,zmluvné stíony")

č|. l
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práV a povinností zmluvných strán súvisiacich
s poskytovaním služieb V oblasti spracovania administratíVnych podkladov p05kytovatel'om pre odberateía
s cielbm zabezpečenia riadneho a Včasného plnenia povinností zmluVných strán.

čt. tl
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. súčasťou slUžieb Voblasti spracovania administratíVnych podkladoV, ktoré je poskytovatet povinný
poskytnúť odberatelovi v súlade s podmienkami podra tejto zmluvy,5ú najmá:
- zabezpečovanie, spracovávanie a realizácia programov, plánov a projektov regionálneho rozvoja
- poradenstva pri tvorbe, implementácii, monitoringu rozvojových projektov a získavaní zahraničného a

domáceho kapitálu a kapitálu z fondov EÚ,
- poskytovanie pomoci pri spracovaní a vypracovaní programov rozvoja a rozvojových štúdií a stratég!í

obce,
- príprava projektov na úrovni čo najbližšie k občanovi,
- podpora a tvorba projektov zvyšujúcich konkurencieschopnosť Vidieckych sídiel, projektov zvyšujúcich

atraktivitu obcí
- poskytovanie konzultačných, poradenských, sprostredkovatelských, informačných a propagačných

slUžieb,
(d'alej ako,,služby").

2. Poskytovateíje povinný zabezpečovať služby v rozsahu podl'a ods. 1 tohto článku zmluvy riadne a včas.

čt. ltt
odmena a úhrada nák|adov

].. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytnutie služieb Vo \^íške 1300 EUR (d'alej len ako,,odmena").
2, odmena ,ie splatná na základe poskytovaterom Vystavenej faktúry, a to najneskór do 30 dní odo dňa

Vys[avenia a doručenia faktúry.
3. Poskytovaterje povinný zaslať odberatelbvi faktúru najneskór V lehote troch pracovných dní odo dňa,iej

Vystavenia. Faktúra móže byť odberatelbvi Zaslaná prostredníctvom emailu (ako príloha V .pdf formáte).
Zmluvné strany sa s prihliadnutím na § 32 ods. 3 zákona č. 437l2oo2 Z. z,, V nadváZnosti na § 74 ods. 6



zákona č.222l2oo4 Z. z. ďohtidli, že podpisorni záznam poskytovatel'a bude na elektronickej faktúre Vo

forme scanu jej pečiatky a scanu jej podpisu. Takto Vyhotovená faktúra sa zmluvnými stranami bude
považovať za vierohodnú a spíňa v celom rozsahu podmienky platného účtovného dokladu v zmysle § ].O z.

č,437/2oo2z. z..
4. odberater je povinný zaplatiť poskytovatelbvi odmenu banko4rm prevodom na účet poskytovatel'a

uvedený vo faktúre.
5. Všetky náklady spojené so zabezpečením služieb podl'a tejto zmluvy sú súčasťou odmeny a ich úhradu

znáša poskytovater v plnom rozsahu.

čl. lV
Doba trvania zmluvy a spósoby iej ukončenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvné strany móžu túto zmluvu kedykol'Vek ukončiť vzájomnou dohodou.
3. Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne ukončiť túto zmluvu písomnou výpoved'ou s výpovednou

lehotou V trvaní dvoch mesiacov, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje
po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

čl. V
záverečné ustanov€nia

1. Akékol]vek zmeny či dodatky tejto zmluvy je možné vykonať po Vzájomnej dohode zmluvných strán
písomnou formou,

2. wáva a povinnosti zmlUVných strán touto zmluvou bližšie neupravené sa riadia platným píáVnym
porladkom slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, ako aj

ostatných právnych predpisov. Prípadné spory sú zmlUVné strany povinné riešiť v prvom rade dohodou, ak
nedójde k dohode, rozhodne vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na Webovom sídle odberatela,

4. Táto zmluva je Vyhotovená V dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.
5. V prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nevzťahuje sa to na

ostatné ustanovenia zmluvy, tieto zostáVajú nad'alej platné a účinné, V takomto prípade sa zmluvné strany
zavázujú neplatné alebo neúčinné ustanovenie nahradiť ustanovením, ktoré bude obsahovo zodpovedať
neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu a bude v súlade s právnymi predpismi,

6, Zmluvné strany týmto prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali a že bola uzavretá
podl'a ich skutočnej a slobodnej vóle, určite, Vážne, nie V tiesni a ani za nápadne ne\ rhodných podmienok
pre ktorúkorvek zo zmluvných strán, jej ustanovenia sú zrozumitel'né, sú si Vedomé právnych dósledkov
spojených s jej podpísaním a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi,

Za odberatel'a, dňa 17-a3-2az2_ a- -ó? ?lr?L
Za poskvtovatet'a, dňa 4.!. :..?..j....!....

zdr
N; hore 17b 3
i,o:45 7]8 22ó, Dlc:2023522502

Patrik Tokár - štatutárny orgán
Združenie VlDlEK

DlrK
ae


