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Zmluva o spolupráci  
uzavretá podľa  § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

Objednávateľ:        Obec Strekov 

Sídlo:                         941 37 Strekov Blatná 1036.   

IČO:                            00 309 273              

Zastúpený:                Ján Téglás – starosta obce    

Bankové spojenie:  VÚB Nové Zámky 

Č. účtu:                    171 021 172/0200 

              

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:          Profi Poľno, s.r.o. 

Sídlo:                      Žerotínová bašta 1, 940 01 Nové Zámky   

IČO:                        44540183    

IČ DPH:                       SK2022733350   

Zastúpený:              Ing. Jaroslav Molda                                 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

Č.účtu:                    2962517253/0200 

  

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 
sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o spolupráci a poskytovaní služieb  

 
(ďalej len „zmluva“): 

 
Článok I. 

Predmet Zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa spolupracovať s objednávateľom a koordinovať 
jeho činnosť v rámci projektových zámerov programu LEADER v rámci: 
 

a) Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) a/alebo 
b) Komunitne vedeného miestneho rozvoja (príslušne operačné programy, ktoré budú na 

tomto programe na národnej úrovni participovať (ďalej len „CLLD“), 
 

tak, aby boli v súlade s vyhlásenými výzvami príslušnej miestnej akčnej skupiny (ďalej len „MAS“) 
počas programovacieho obdobia 2014 – 2020. 

 
2. Činnosti v rámci konkrétnych vyhlásených projektových zámerov programu LEADER v zmysle bodu 

1, písm. b) tohto článku sa budú uplatňovať po vzájomnej dohode zmluvných strán a budú 
predmetom dodatku k tejto zmluve.    
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Článok II. 
Rozsah a spôsob spolupráce  

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytovať nasledovné služby:  

- rozvoj projektových zámerov objednávateľa v rámci verejno – súkromného 

partnerstva s cieľom  podporiť trvaloudržateľný rozvoj vidieka a to prostredníctvom 

prístupu zdola – nahor (program LEADER),  

- aktívne sa podieľať na koordinácii v rámci projektových zámerov objednávateľa, ktoré 

budú vytvárať v rámci verejno – súkromného partnerstva predpoklady pre efektívnu 

implementáciu stratégie miestneho rozvoja.  
 
2.Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi:  

 
a) poskytnúť na požiadanie všetky informácie, podklady, materiály a potrebnú súčinnosť na 

riadne plnenie záväzku poskytovateľa, ktoré sú potrebné z hľadiska účelu tejto zmluvy, 
b) poskytnúť doklady a písomnosti, ktoré poskytovateľ  bez súčinnosti  objednávateľa nemôže 

zabezpečiť, a ktoré sú potrebné ku koordinácii činnosti v rámci projektových zámerov 
objednávateľa, 

c) objednávateľ sa zaväzuje neuzavrieť zmluvu podobnú alebo rovnakú k tejto zmluve 
s predmetom a účelom rovnakým ako je uvedené v článku I. a II.  tejto zmluvy s iným 
subjektom ako je objednávateľ, poprípade jeho právny nástupca. Výnimkou je zmluva 
s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) o poskytnutí NFP 
v prípade schválenia poskytnutia NFP objednávateľovi v rámci programov uvedených 
v článku I, bod 1, písm a) a písm. b) tejto zmluvy. 

d) v prípade, ak objednávateľ bude realizovať externý projektový manažment v rámci 
projektov programu LEADER z PRV alebo CLLD, zaväzuje sa, že na predloženie cenovej 
ponuky vyzve aj poskytovateľa. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje, že ním predložená 
cenová ponuka bude maximálne vo výške oprávnených nákladov v zmysle podmienok PRV 
alebo CLLD.  
 

Článok III. 
Cena za dielo a platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že  služby uvedené v článku I. a v článku II. tejto zmluvy 

budú poskytovateľom poskytované objednávateľovi počas trvania zmluvy bezodplatne. 
 

Článok IV. 
Zachovávanie mlčanlivosti a exkluzivita 

 
1. Informácie, ktoré zmluvná strana získa na základe tejto zmluvy, podliehajú obchodnému 

tajomstvu, a ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak,  žiadna zmluvná strana ich nezverejní bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.  
 

2. Za obchodné tajomstvo poskytovateľ považuje najmä: 
 

a) informácie, údaje a materiály, ktoré poskytovateľ poskytne objednávateľovi pri ich 
vzájomnom zmluvnom vzťahu, 

b) výsledky a produkty služieb poskytnutých podľa tejto zmluvy, najmä obsah, vecné a právne 
riešenia, pracovné postupy poskytovateľa a jeho know-how. 
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Článok V. 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa. 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti až do ukončenia  programovacieho  

obdobia 2014 - 2020. 
 

Článok VI. 
Ukončenie zmluvy 

 
1. Objednávateľ môže zmluvu ukončiť výpoveďou, v prípade, že poskytovateľ neposkytne služby 

v zmysle čl. II, bod 1. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým (1) dňom 
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 

2. Každá zmluvná strana má právo od zmluvy odstúpiť v prípade jej podstatného porušenia druhou 
zmluvnou stranou, alebo v prípade ustanovenom v tejto zmluve a to písomným oznámením o 
odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak: 

 
a) poskytovateľ neposkytne služby uvedené v článku II., bod 1 tejto zmluvy napriek 

písomnej výzve objednávateľa v lehote najneskôr 20 pracovných dní od doručenia výzvy 
poskytovateľovi alebo, 

b) objednávateľ poruší niektoré z ustanovení uvedených v článku II., bod 2 tejto zmluvy, 
pričom za porušenie sa považuje: 
- neposkytnutie informácií a súčinnosti v zmysle článku II., bod 2, písm. a) a písm. b) 

tejto zmluvy napriek písomnej výzve poskytovateľa v lehote najneskôr 20 pracovných 
dní od doručenia výzvy objednávateľovi, 

- poruší ustanovenie článku II., bod 2, písm. c) tejto zmluvy. 
 

3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán. 
4. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy. 

Pokiaľ jedna zo zmluvných strán pred odstúpením od zmluvy poskytla plnenie druhej zmluvnej 
strane, toto plnenie je povinná vrátiť. Ak vracia plnenie zmluvná strana, ktorá odstúpila od 
zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým spojených. Pokiaľ plnenie vrátiť nemožno, 
poskytne sa finančná náhrada, ktorej výšku si zmluvné strany písomne dohodnú. 

 
Článok VII. 

Zmluvné pokuty 
 

1. Poskytovateľ má právo požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške  500,00 Eur, 

v prípade, že objednávateľ poruší niektoré z ustanovení článku II., bod 2. tejto zmluvy a toto 

porušenie neodstráni v lehote najneskôr 14 pracovných dní odo dňa doručenia písomného 

upozornenia poskytovateľom objednávateľovi. 

2. Objednávateľ má právo požadovať od poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Eur, 

v prípade, že poskytovateľ poruší niektoré z ustanovení článku II., bod 1. tejto zmluvy a toto 

porušenie neodstráni v lehote najneskôr 14 pracovných dní odo dňa doručenia písomného 

upozornenia objednávateľom poskytovateľovi.  
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Článok VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dnom podpísania oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dnom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. 

2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch. Po podpise Zmluvy obdrží každá zo zmluvných 
strán po jednom (1) rovnopise. 

3. Zmluva môže byt doplnená alebo zmenená len písomnými a číslovanými dodatkami k Zmluve, 
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a iných 
podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto Zmluvy. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a 
zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek 
omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
 
 
Za poskytovateľa     Za objednávateľa 
 
Miesto:  Nové Zámky                               Miesto:  Strekov 
Dátum: 8.7.2015                  Dátum: 18.06.2015 
 
 
 
 
   
 
 
....................................................                 .................................................... 
      Ing. Jaroslav Molda                                                                               Ján Téglás – starosta obce 


