Zmluva o poskytnutí služieb
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1
Zmluvné strany
1.1. Názov:
Sídlo:
Zapísaná:

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Strojárenská 3, 040 01 Košice
v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
číslo OVVS/10/2003
IČO:
312 57 402
DIČ:
202 173 4902
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
SK22 5600 0000 0004 4719 2009
Zastúpená:
Ing. Jaroslav Tešliar, PhD., riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Jarmila Hviščová
(ďalej len objednávateľ“)

a
1.2. Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpená:
Kontaktná osoba:

PDCS, o.z.
Štúrova13, 811 02 Bratislava
317 82 451
202 097 8223
Tatrabanka,a.s
SK60 1100 0000 0026 2580 6011
Ing. Mgr. Anna Zemanová, podpredsedníčka PDCS. o.z.
Mgr. Zuzana Fialová, PhD.

(ďalej len „poskytovateľ“)
Čl. 2
Predmet plnenia
2.1 Predmetom zmluvy je realizácia 2x2dňového vzdelávania v rámci projektu
č. SAMRS/2018/VP/1/6 s názvom „Krok smerom dobrému spravovaniu mesta Užhorod“,
v aktivite 1.1 Tréningový program pre zamestnancov vybraných odborov Mestského úradu
Užhorod v oblasti komunikácie s verejnosťou na témy: Efektívna prezentácia a argumentácia,
Formovanie komunikačných zručností. Súčasťou vzdelávania je príprava na vzdelávanie, osobné
vedenie vzdelávania (tréningu) na Slovensku, príprava materiálov a pokladov.
Projekt je podporovaný grantom v rámci finančnej podpory z programu z programu Slovak Aid.
2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať a dodať službu
objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje odobrať predmet zmluvy.
Čl. 3
Rozsah a čas plnenia
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že zrealizuje 2x2dňové vzdelávania na témy uvedené v predmete
zmluvy v dohodnutých termínoch: 11.4. – 12.4.2019 a 16.5. – 17.5.2019.
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3.2 Jedno dvojdňové vzdelávanie je určené rozsahom: 16 hodín samotné vzdelávanie a max. 29
hodín príprava na vzdelávanie.
3.3 Zmena termínu a rozsahu vzdelávaní je možná iba po písomnej dohode obidvoch strán.
Čl. 4
Cena za dielo a jej splatnosť
4.1 Cena za riadne poskytnutie služby podľa bodu 2.1 a 3.1 tejto zmluvy je tvorená:
a) 20 eur/hodina vzdelávania rovnako aj príprava na vzdelávanie,
b) skutočne vynaloženými nákladmi na ubytovanie, cestovné a stravné, ktoré budú preukázané
kópiami dokladov ako príloha k faktúre
Uvedené ceny sú konečné vzhľadom na skutočnosť, že poskytovateľ nie je platiteľom DPH.
4.2 Objednávateľ zaplatí za predmet zmluvy na základe faktúry vystavenej po zrealizovaní každého
vzdelávania. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní.
Čl. 5
Práva a povinnosti poskytovateľa
5.1 Poskytovateľ je povinný vykonať dielo podľa článku 2 tejto zmluvy riadne, na svoje náklady a na
svoje nebezpečenstvo.
5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa
oboznámil pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne
tretej osobe.
Čl. 6
Práva a povinnosti objednávateľa
6.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne
vykonanie diela. Patričnou súčinnosťou sa rozumie najmä:
• vytvoriť také podmienky spolupráce, aby poskytovateľ mohol riadne a včas splniť svoj
záväzok,
• určiť osobu alebo osoby, ktoré budú zodpovedné za komunikáciu a poskytnutie
nevyhnutných informácií,
6.2 Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu
zmluvy.
Čl. 7
Sankcie
7.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa článku 3 ods. 2 je zhotoviteľ
oprávnený požadovať od objednávateľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
7.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela je objednávateľ oprávnený požadovať od
zhotoviteľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Čl. 8
Zánik zmluvy
8.1 Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
8.2 Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán.
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8.3 Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak jedna zo zmluvných strán
opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
8.4 V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo zmluvu vypovedať v zmysle porušenia vyššie
uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán, druhá
zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť
porušila a dať jej 5 dňovú lehotu na odstránenie porušujúceho stavu.
8.5 Pokiaľ k odstráneniu porušujúceho stavu v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana
oprávnená podať písomnú výpoveď.
8.6 Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
8.7 Ukončením zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať
záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.
Čl. 9
Spoločné a záverečné ustanovenia
9.1 Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
9.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa
vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané
zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
9.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
9.4 Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť príslušné zmeny v identifikácii zmluvných strán v tejto zmluve,
pokiaľ budú potrebné v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry.
9.5 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu
o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo
zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu diela, je táto zmluvná strana povinná okamžite
o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu.
9.6 V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany
zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu prioritne vzájomnou dohodou.
9.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane dva
podpísané rovnopisy.
9.8 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe
pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných
podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej
obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach, 01.04.2019

V Bratislave, 02.04.2019

............................................................

............................................................

Ing. Jaroslav Tešliar

Ing. arch. Karolína Miková

riaditeľ

riaditeľka

3

