REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KYSUCE
NÁMESTIE SLOBODY 30
022 01 ČADCA
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Č. 02/2014
uzavretá podľa §269 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien medzi

Poskytovateľ:
Názov:
Adresa:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Mgr. Marta Sláviková
36149985
2021683257
Nie sme platcom DPH
Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Čadca
7735581004/5600
041/433 5603, manazer1@rrakysuce.sk
/ďalej len: „Poskytovateľ“/

Objednávateľ:
Názov:
Adresa:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:

Obec Staškov
Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce
00314293
2020553271
Obec Staškov nie je platca DPH
Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Čadca
0279615001/5600
041/434 62 33; 0905 863 031; starosta@staskov.sk
/ďalej len: „Objednávateľ“/
sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poskytovaní služieb za nasledujúcich podmienok
ČLÁNOK 1.
PREDMET ZMLUVY

1.1 Riadenie projektu „Po Kronerovej ceste“, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Česká republika 2007 – 2013 na základe vyhodnotenia verejného obstarávania na
dodávku služby zo dňa 02. 07. 2014.
1.2 Zhotoviteľ má za úlohu vykonávať riadenie projektu – externá dodávka služieb pre
koordináciu aktivít medzi partnermi, riadenie projektu, zabezpečenie propagácie projektu,
kontrola výstupov projektu, príprava monitorovací správ a ŽoP, komunikácia s národnými
kontrolórmi.
ČLÁNOK 2.
LEHOTA NA ZHOTOVENIE DIELA, SPLNENIE POVINNOSTI VYKONAŤ DIELO A NADOBUDNUTIA VLASTNÍCTVA

2.1 Zhotoviteľ bude vykonávať riadenie projektu „Po Kronerovej ceste“ Program cezhraničnej
spolupráce SK – CZ 2007- 2013 v termíne od 04. 07. 2014 do 31. 03. 2015.
ČLÁNOK 3.

REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KYSUCE
NÁMESTIE SLOBODY 30
022 01 ČADCA
CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1
3.2

3.3
3.4

Predpokladaná náročnosť je 180 hodín celkom. Hodinová mzda 9,-- EUR, teda v celkovej
výške 1 620,00 € (slovom jedentisícšesťstodvadsať Eur) za služby.
Podkladom pre úhradu podľa bodu 3.1 tejto zmluvy bude faktúra za služby a pracovné výkazy,
ktorá musí obsahovať minimálne náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu
v zmysle platnej legislatívy.
Faktúra podľa bodu 3.1 tejto zmluvy bude vystavená zhotoviteľom po odovzdaní diela
objednávateľovi. Splatnosť faktúry bude 14 dní.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vyfakturované ceny diela v dohodnutých lehotách
splatnosti.
Článok 4.
ZMLUVNÉ POKUTY

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ aj objednávateľ sú oprávnení účtovať sankcie za
omeškanie s plnením nasledovných povinností:
a) za omeškanie zhotoviteľa s dokončením alebo nekvalitným prevedením diela v zmysle Čl.
2, bod 2.1 tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 166 € (slovom jednostošesťdesiatšesť Euro).
b) za omeškanie objednávateľa s platením faktúry po uplynutí lehoty splatnosti – fixný úrok z
omeškania na základe Zákona č. 9/2013 Z. z. a Nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z..
ČLÁNOK 5.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
5.2 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po
vzájomnej dohode podľa ich vážnej a slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, čo dosvedčujú svojím podpisom.
5.3 Zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú vlastnosti originálu, pričom jedno
vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie objednávateľ.
V Čadci dňa 03.07. 2014
Za poskytovateľa:
Mgr. Marta Sláviková
riaditeľka RRA Kysuce

V Staškove dňa 03. 07. 2014
Za objednávateľa:
Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce Staškov

