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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
2/2015 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 

v znení neskorších predpisov 

 

Článok I 

1. Poskytovateľ:  Mgr. Lenka Smetanková  

sídlo:    053 73  Brutovce 104  

zapísaný :    č.ObU-PP-OZP-2013/09546-2, č.ž.reg.750-24674 

zastúpený:   Mgr. Lenkou Smetankovou    

IČO:    41 545 311 

DIČ:    104 919 7127  

IČ DPH:                                 neplatca DPH 

Bankové spojenie:                 OTP Banka Slovensko, a.s.  

č. ú.:                                      148 707 28/5200 

mobil:     0908 317 286 

e-mail:    smetankova.lenka@gmail.com   

(ďalej len „poskytovateľ“) 

  

a 

 

2. Objednávateľ:   MAS Horná Topľa 

sídlo:    Obecný úrad Zlaté 17, 086 01   

zastúpený:   Mgr. Máriou Ontkaninovou 

IČO:    423 826 70 

IČ DPH:                               neplatca DPH 

Bankové spojenie:                 VÚB Banka, a.s., Bardejov  

č. ú.:                                     SK74 0200 0000 0033 3771 8951 

Mobil:    0915 868 013 

E-mail:    horna.topla@gmail.com            

Internetová stránka:   www.mashornatopla.sk  

 

sa dohodli na tejto zmluve: 

 

Článok II 

1) Táto zmluva o poskytnutí služby sa uzatvára na základe víťaznej ponuky poskytovateľa zo 

dňa 20.07.2015 predloženej v rámci VO zákazky na poskytnutie služby s názvom: 

“Odborné vzdelávanie pre aktérov MAS Horná Topľa“ podľa § 9 ods. 9 zákona č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

Článok III 

Predmet zmluvy a jeho špecifikácia 
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1) Predmetom zmluvy je služba “Odborné vzdelávanie pre aktérov  MAS Horná Topľa“ 

v uvedenom rozsahu:  

 

a) Vzdelávanie pre aktérov  MAS Horná Topľa (5 h) 

Okruh tém: Základné informácie o nástroji CLLD – Miestny rovoj vedený komunitou  

- Princípy fungovania VSP/MAS - Význam a princípy Stratégie CLLD  - Integrovaný 

prístup. 

b) Vzdelávanie pre samosprávy (5h) - Vzdelávanie pre podnikateľský sektor (5h) - 

Vzdelávanie pre podnikateľský sektor (v oblasti pôdohospodárstva) (5h) - 

Vzdelávanie pre občianske združenia (5h) 

Okruh tém:  Príprava a implementácia projektov, finančné riadenie projektov - 

Vytváranie sietí a partnerstiev. 

 

Článok IV 

Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

1) Poskytovateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy definovaný v Článku III tejto zmluvy. 

2) Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi poskytne potrebnú súčinnosť pre riadne 

poskytnutie služby.  

3) Pri plnení zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a  

dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť prvotnými podkladmi objednávateľa, jeho 

pokynmi, zápismi a dohodami zmluvných strán uzatvorenými na štatutárnej úrovni, 

vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií a pod. Objednávateľ je plne 

zodpovedný za podklady poskytnuté poskytovateľovi.  

4) Odbornú činnosť  je poskytovateľ povinný zabezpečovať s náležitou starostlivosťou 

a odbornosťou a v súlade so záujmami objednávateľa, pokiaľ to nebude v rozpore 

s platnými právnymi predpismi.  

 

Článok V 

Čas plnenia 

1) Objednávateľ stanovuje, že plnenie predmetu tejto zmluvy bude v trvaní max. 5 mesiacov 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

2) Začiatok poskytnutia služby nastáva po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Koniec 

poskytnutia služby nastáva protokolárnym odovzdaním vypracovaného dokumentu.  

3) Dodržanie termínov na splnenie požadovaných činností je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 

objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nebude poskytovateľ v omeškaní 

so splnením povinnosti splniť predmet zmluvy v dohodnutom termíne. Doba splnenia 

povinnosti sa preruší a začne plynúť po uplynutí prekážok na strane objednávateľa.   

 

Článok VI 

Cena a platobné podmienky 

1) Konečná cena za konkrétny požadovaný rozsah služieb v zmysle Článku III, bod a) a b) 

tejto zmluvy predstavuje 1250 eur (50 eur/hod) (konečná cena pre neplatcu DPH). 

2) Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok ani zálohu.  
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