Zmluva
o poskytovaní služieb
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení, medzi stranami

Objednávateľ:

Obec Ňárad
Ňárad č. 78, 930 06 Ňárad
Zastúpená: starostom Jozefom Lukácsom
IČO: 00305758
DIČ: 2021002192

(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ:

MNA Slovakia, s. r. o.
Zochova 16/13, 811 03 Bratislava
V zast.: Doc. Dr. Ing. Anna Polednáková – konateľ
IČO: 43803890
DIČ: 2022535141
DIČ DPH: SK2022535141
Zapísaná v Obchodnom registri pod značkou 32/Nsre/105/2007
zo dňa 27.11.2007 na Okresnom súde Bratislava 1, číslo vložky
49240/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK90 0900 0000 0006 3211 0814

(ďalej len „poskytovateľ“)
Čl. 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je spracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku spolu s prílohami s názvom „Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Ňárad“,
zabezpečenie poradenstva v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti, vrátane
štúdií uskutočniteľnosti projektu, počas realizácie projektu, ako aj počas piatich rokov po
implementácii projektu.
Čl. 2
Doba plnenia
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude vypracovaná v termínoch odsúhlasených
s objednávateľom. Poradenská a konzultačná činnosť bude poskytovaná do 5 rokov po
implementácii projektu.

Čl. 3
Cena a platobné podmienky
Cena za predmet zmluvy je dohodnutá v celkovej výške 4.800 € s DPH. Cena bude vyplatená
po podaní žiadosti o platbu na PPA a vyplatení finančných prostriedkov objednávateľovi.
Čl. 4
Povinnosti a súčinnosť






Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa Žiadosť o nenávratný finančný
príspevok, Žiadosti o platbu, Monitorovacie hlásenia tak, aby ich objednávateľ mohol
predložiť PPA a mohol vykonať všetky potrebné administratívne úkony s tým spojené.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi vysoko odborné služby súvisiace
s predmetom zmluvy.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné
údaje a informácie, ktoré sú nevyhnutné k splneniu predmetu zmluvy.
Každá zo zmluvných strán je povinná informovať druhú zmluvnú stranu bez zbytočného
zdržania o skutočnostiach, zmenách, ktoré majú vplyv na úspešné plnenie predmetu tejto
zmluvy.
Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že všetky informácie získané v rámci plnenia
zmluvy budú považovať za informácie dôverné a za súčasť obchodného tajomstva.
Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia








Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej uverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.
Zmluvu možno meniť len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami.
Túto zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od
zmluvy v prípadoch podstatného porušenia alebo nesplnenia povinností podľa tejto zmluvy.
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, pričom poskytovateľ dostane jedno
a objednávateľ dostane dve vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej
vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, že si ju
pred jej podpisom prečítali a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Ňárade, 09. 02. 2016

V Bratislave, 9. 2. 2016

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

.......v. r. ....................................................
Jozef Lukács, starosta obce

..........v. .r. ................................................
Doc. Dr. Ing. Anna Polednáková, konateľ

