
Z m l u v a  o p o s k y t n u t í  s l u ž i e b
uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb.

(ďalej len „Zmluva“)

medzi týmito zmluvnými stranami

1. Obchodné meno /Názov
Štatutárny zástupca
Sídlo
IČO
DIČ:
Bankové spojenie 
Číslo účtu/kód banky 
Telefón / Fax 
E-mail
nie je platcom DPH

(ďalej len „dodávateľ“) 
na strane jednej

Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko
Ing. Denis Kristek
Tovarnícka 2104/19, 955 01 Topoľčany
37857631
2022107736
Primá banka Slovensko a.s.
9119896001/5600 
038/53 00 668 
info@rrato.eu

2. Obchodné meno/Názov
Štatutárny zástupca
Sídlo
IČO
Bankové spojenie 
Číslo účtu/kód banky 
Telefón / Fax 
E-mail
nie je platcom DPH

(ďalej len „objednávateľ“) 
na strane druhej

: Obec Prašice
Erika Nemešová
l.mája 142/142, 956 22 Prašice
00310964
Prima banka Slovensko, a.s. 
0886669001/5600 
038/53 91421 
obec. prasice@stonline. sk

Článok 1 Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je  príprava a spracovanie strategického dokumentu Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Prašice. Dodávateľ pripraví a spracuje dokument pre 
objednávateľa, ktorý pozostáva najmä z:

spracovania analytickej časti dokumentu, 
spracovania strategickej časti dokumentu, 
prípravy akčného plánu obce,
vyhotovenia dokumentu v elektronickej a tlačenej forme.
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Článok 2 Cena za dielo

2.1 Cena za dielo bola stanovená vo výške 999,- € / slovom deväťstodeväťdesiatdeväť eur / -
cena celkom.

Dodávateľ nie je  platiteľom DPH.

2.2. Objednávateľ je  povinný cenu za dielo zaplatiť dodávateľovi zo sumy uvedenej v bode 2.1 
tejto zmluvy do 7 dní (slovom: desiatich) odo dňa odovzdania dokumentu dodávateľom, a to 
bezhotovostným vkladom na číslo účtu dodávateľa na základe vystavenej faktúry.

2.3. Dodávateľ vystaví každú faktúru v dvoch vyhotoveniach.

Článok 3 Všeobecné zmluvné podmienky

3.1 Dodávateľ je povinný pri poskytovaní plnenia predmetu zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou.

3.2. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje, že:
a) poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť a spoluprácu,
b) bude dodávateľa bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach súvisiacich s plnením 
predmetu zmluvy,
c) dodávateľovi nezamlčí žiadne okolnosti a predloží mu všetky listiny a dokumenty vzťahujúce 
sa k plneniu predmetu zmluvy,
d) zúčastní sa na základe dohody s dodávateľom na pracovných rokovaniach v súvislosti 
s plnením predmetu zmluvy,
e) zabezpečí na požiadanie dodávateľa vyhotovenie požadovaných dokumentov a príloh 
súvisiacich s plnením predmetu zmluvy.

3.3. Objednávateľ aj dodávateľ sa dohodli, že budú dodržiavať pracovné postupy dohodnuté pri 
spoločnej pracovnej komunikácii a stretnutiach v rámci plnenia predmetu zmluvy.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť pri nedodržaní 
termínov, pokiaľ sa objednávateľ omešká s prípravou dokumentov a potrebných príloh 
súvisiacich s plnením predmetu zmluvy. Ďalej dodávateľ nie je  zodpovedný za nevyhotovenie 
diela z dôvodu akejkoľvek nesú činnosti zo strany objednávateľa.

Článok 4 Výpoveď zmluvy a sankcie

4.1. Zmluvné strany sa dohodli a zároveň potvrdzujú, že nemajú záujem na zániku záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy.

4.2. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá zmluvná strana 
hrubým spôsobom poruší záväzky vyplývajúce jej z tejto zmluvy a toto porušenie záväzkov 
neodstráni ani v dodatočne písomne poskytnutej, vzhľadom k okolnostiam, primeranej lehote.

4.3. Žiadna zo zmluvných strán nie je  zodpovedná za porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy, ktoré sú spôsobené zásahom vyššej moci.
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.4 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov uvedených 
v bode 4.2. tejto zmluvy, bude dodávateľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia 
fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozvrhu vykonaných prác ku dňu 
zrušenia alebo odstúpenia od tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa článku 2.1 .

4.5. V prípade omeškania so zaplatením faktúry zo strany objednávateľa, má dodávateľ nárok 
požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

4.6. Objednávateľ je  povinný zaplatiť dodávateľovi prípadné zmluvné pokuty do 7 (slovom: 
siedmich) dní od prijatia výzvy na ich zaplatenie.

4.7. Dodávateľ je  povinný zaplatiť objednávateľovi prípadné zmluvné pokuty do 7 (slovom: 
siedmich) dní od prijatia výzvy na ich zaplatenie.

Článok 5 Záverečné ustanovenia

5.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobúda účinnosť deň po dni zverejnenia na webstránke obce.

5.2. Služby podľa ČI. 1. tejto zmluvy budú poskytované d o ....

5.3. Zmluva obsahuje 3 (slovom: tri) strany textu a je vyhotovená v 2 (slovom: dvoch) 
exemplároch. Objednávateľ dostane 1 vyhotovenie tejto zmluvy a dodávateľ 1 vyhotovenie.

J f f l  . • č
5.4. Dojednaný obsah zmluvy je  možné meniť, prípadne doplňovať iba písomne, so súhlasom 
oboch zmluvných strán, a to dodatkami k tejto zmluve.

5.5. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z tejto zmluvy 
vyplývajúce a touto zmluvou neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky.

5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by sa časť tejto zmluvy mohla stať neplatnou 
v súvislosti so zmenami v legislatíve, nebude to mať vplyv na platnosť tejto zmluvy ako celku 
a plnenie na základe jej ustanovení.

5.7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne a bez 
nátlaku podpísali

i w w s  W .  s y r  .

za dodávateľa
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