
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991Zb.Obchodný zákonník v znení nesk. 

zákonov (ďalej len „zmluva“) 
___________________________________________________________________________ 
OBJEDNÁVATEĽ:  COOLTUR POVAŽIE, O.Z. 
Sídlo:    Dvory 581, 020 01 Púchov 
Zastúpená:  Ing. Peter Rosina 
IČO:    42150761 
 
POSKYTOVATEĽ: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA PÚCHOV 
Sídlo:    Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov 
Zastúpená:   PaedDr. Miroslav Kubičár 
IČO:   37923536 

(ďalej objednávateľ a poskytovateľ samostatne aj ako „zmluvná strana“ a spolu ako 
„zmluvné strany“) 

I. 
Predmet 

 
1)Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby súvisiace so zabezpečením informačného 
seminára „Cooltur Považie“. Samotný predmet zmluvy pozostáva z nasledovného:  
Zabezpečenie ubytovacích služieb – ubytovanie pre 30 osôb na jednu noc 
Zabezpečenie stravovacích služieb – obed (polievka, hlavné jedlo) večera (švédske stoly), 
raňajky, obed (polievka, hlavné jedlo), občerstvenie počas dňa, neobmedzený pitný režim 
nealkoholických nápojov, kávy a čaju pre 30 osôb.  
Prenájom priestorov a techniky – dataprojektor, plátno, notebook, ozvučenie podľa potreby 
Zabezpečenie lektorských služieb v rozsahu celkom 16 hodín dľa programu seminára: 
Téma  Rozsah  

Zapojenie podnikateľského sektora do tvorby plánovacích dokumentov 4 hodiny 

Partnerstvo ako nástroj na podporu rozvoja cestovného ruchu na vidieku 4 hodiny 

Regionálne produkty a regionálne značky vo vidieckom cestovnom ruchu 4 hodiny 

Formy a možnosti podpory vidieckeho cestovného ruchu v programovom 
období 2014-2020 

4 hodiny 

Propagačné predmety – 30 ks diár s logom, 30 ks folder s logom 
 

 
II. 

Cena 
1)V súlade s cenovou ponukou zo dňa 13.08.2014 a následného vyhodnotenia prieskumu 
trhu dňa 21.02.2014 sa zmluvné  strany dohodli na sume 7 000,00 € za predmet zákazky 
podľa čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy.  
2)Faktúra predložená na úhradu musí spĺňať náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov . 
3)Lehota splatnosti faktúry vystavenej zhotoviteľom je 150 dní odo dňa dodania predmetu 
zmluvy podľa čl. I. Ods. 1 tejto zmluvy. Faktúra bude uhradené výlučne bankovým prevodom 
na účet zhotoviteľa, číslo účtu 7232809003  vedený v Prima banka Slovensko  . 
 

III. 
Lehota dodania 

 
1)Lehota dodania predmetu zmluvy je určená na obdobie od podpisu zmluvy do 30.04.2015. 
 
 
 



 
IV. 

Práva a povinnosti poskytovateľa 
 
1)Poskytovateľ  je povinný  poskytnúť služby v súlade s čl.I ods. 1 tejto zmluvy. 
2)Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho 
s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako i ostatné 
následné kontroly spojené s financovaním projektu z prostriedkov EÚ. 
3)Poskytovateľ má právo požadovať náhradu škody na majetku spôsobenej účastníkmi 
seminára v preukázanej výške. 

V. 
Práva a povinnosti objednávateľa 

 
1)Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne 
splnenie predmetu zmluvy. 
2)Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa 
predmetu zmluvy. 

VI. 
Zánik zmluvy 

 
1) Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy. 
2) Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán. 
3)Ukončením zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti  
vysporiadať záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy. To platí primerane aj pre čl. VI ods. 3 
tejto zmluvy. 

VII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1)Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej  republiky. 
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. 
3) Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá strana obdrží 1 rovnopis. 
4) Obe strany berú na vedomie, že dielo je financované zo zdrojov EÚ. 
 
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 Púchove dňa 28.08.2014                    V Púchove dňa 28.08.2014 
Za objednávateľa      Za poskytovateľa  
 
 
 
……………………………………...........    ................................................................ 
Ing. Peter Rosina                                                 PaedDr. Miroslav Kubičár 
Cooltur Považie                                                   Regionálna rozvojová agentúra Púchov 


