ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
(uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)
Článok I

Zmluvné strany
Poskytovateľ:

obchodné meno:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Agentúra Európa, s.r.o.
Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina
Ing. Juraj Bielik, konateľ
45368309
2022971401
TATRA BANKA, a.s.
2920831682/1100

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sro, vložka číslo
52406/L.
ďalej len „poskytovateľ“

Objednávateľ:
názov organizácie:
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:

Obec Nededza
Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
PhDr. Peter Vajda, starosta obce
00321516
2020677582
IČ DPH:
ďalej len „objednávateľ“
Článok II

Predmet zmluvy
Predmet zmluvy zahŕňa vypracovanie žiadostí o dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2014
v nasledovných oblastiach:
a) rozšírenie vodovodu,
b) rozšírenie kanalizácie,
c) rekonštrukcia potoka Kotrčiná.
Objednávateľ sa zaväzuje dodať podklady k poskytnutiu služieb a poskytovateľ sa zaväzuje služby
vykonať podľa podmienok určených Environmentálnym fondom.
Článok III
Cena za predmet zmluvy
1. Zmluvné strany dohodli ceny služieb nasledovne:
a.1) poplatok za vypracovanie žiadosti na rozšírenie vodovodu: 100,- EUR
a.2) poplatok v prípade schválenia žiadosti na rozšírenie vodovodu: 250,- EUR
a.3) poplatok za vypracovanie žiadosti na rozšírenie kanalizácie: 100,- EUR
a.4) poplatok v prípade schválenia žiadosti na rozšírenie kanalizácie: 250,- EUR
a.5) poplatok za vypracovanie žiadosti na rekonštrukciu potoka Kotrčiná: 0,- EUR
a.6) poplatok v prípade schválenia žiadosti na rekonštrukciu potoka Kotrčiná: 250,- EUR
2. Poskytovateľ nie je platcom DPH.

Článok IV

Termín poskytnutia služby a platobné podmienky
1. Obdobie zabezpečenia služieb je nasledovné:
a)
spracovanie žiadostí o dotácie do 31.10.2013.
2. Objednávateľ dodá požadované prílohy k vypracovaniu žiadostí o dotácie do 10 kalendárnych dní
pred termínom uvedeným v ods. 1. tohto článku. V prípade, že objednávateľ nedodá prílohy
v termíne uvedenom v tomto článku, zhotoviteľ neručí za prípadné formálne chyby v žiadostiach
o dotácie.
3. Dohodnutá odmena podľa článku III, ods. 1, písm. a.1) a písm. a.3) tejto zmluvy je splatná na
základe vystavenej faktúry do 14 dní odo dňa odovzdania projektovej žiadosti na
Environmentálny fond.
4. Dohodnutá odmena podľa článku III, ods. 1, písm. a.2), a.4) a a.6) tejto zmluvy je splatná na
základe vystavenej faktúry do 14 dní odo dňa oznámenia Environmentálneho fondu o schválení
niektorej zo žiadostí o dotáciu.
Článok V

Zánik zmluvy
1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi:
a) skončením doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená a úhradou ceny za predmet zmluvy,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
Článok VI

Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením a
plnením tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné informácie v zmysle §271 Obchodného
zákonníka a za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa
zaväzujú o nich zachovávať mlčanlivosť.
Na zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka.
Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú platné a účinné len vtedy, ak budú mať písomnú
formu a budú podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovej stránke
objednávateľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, že zmluva vyjadruje
ich vážnu a slobodnú vôľu, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a
na znak súhlasu ju podpísali.

Nededza, dňa 28.10.2013

.........................................
za objednávateľa

Žilina, dňa 18.10.2013

........................................
za poskytovateľa

