
Z M L U V A
o poskytovaní administratívnych a asistentských služieb

uzavretá
v zmysle § 269 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších noviel a doplnkov

ZMLUVNÉ STRANY
Č I. 1

1. Poskytovateľ:

Ott Éva 
Diófa út 6.
2610 Nőtincs
Maďarsko
DIČ:8338493058
Bankové spojenie: Budapest Bank Rt. 
Názov účtu: Babjak Péter és Ott Éva 
Číslo účtu: |
SWIFT/BIC kód: BUDAHUHB 
(ďalej len „poskytovateľ“)

a

2. Objednávateľ služieb:
Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo 
IČO: 00316075, DIČ: 2021115052 
V zastúpení: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 8174961/5200, IBAN: SK95 5200 0000 0000 0817 4961 
(ďalej len „objednávateľ“)

sa dohodli na tejto zmluve:

ČI. 2

PREDMET ZNLUVY

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie administratívnych, asistentských a poradenských 
služieb spojené s prípravou žiadosti o NFP do Programu Interreg V-A Slovakia Hungary 
Cros Bordér Cooperation Programme s názvom: Prezentácia kultúrneho dedičstva 
historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu podľa pokynov a požiadaviek 
objednávateľa, v súlade s výzvou SKHU/1601 zo dňa 29.07.2016.

2. Administratívnymi, asistentskými a poradenskými službami poskytovateľa sú najmä:
- včasné spracovanie (posledný deň podania žiadosti je 03.11.2016) a podanie žiadosti 

o NFP podľa platnej metodiky Poskytovateľa NFP
- kompletizácia vyžiadaných príloh žiadosti
- sledovanie aktualizovaných informácií od Poskytovateľa NFP k žiadosti
- spolupráca pri zabezpečovaní doplnenia žiadosti podľa pokynov Riadiaceho Orgánu



PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky činnosti potrebné k naplneniu predmetu 
zmluvy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať všetky požadované termíny pri plnení predmetu zmluvy.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať dôveryhodný charakter všetkých informácií, týkajúcich 
sa pripravovaného projektu a obsahu Žiadosti o NFP.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodanie všetkých podkladov, ktoré sú potrebné 
k vyplneniu Žiadosti o NFP a ktorých charakter a forma určuje kompetenciu k ich 
zabezpečeniu výlučne zástupcovi Objednávateľa (žiadateľa).
5. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť Poskytovateľovi odmenu, dohodnutú v článku 4.

ČI. 4

ODPLATA

1. Objednávateľ vyplatí za splnenie predmetu zmluvy podľa bodu 1 a 2 čl. 2 Poskytovateľovi
odmenu vo výške 330,- EUR (slovom: tristotridsať eur) do 10 dní odo dňa odoslania formulárav '

Žiadosti so všetkými prílohami o NFP Poskytovateľovi NFP na základe tejto zmluvy 
v hotovosti.

Čl. 5

INÉ DOJEDNANIA

1. Poskytovateľ ja povinný vykonávať činnosť na základe tejto zmluvy s odbornou 
starostlivosťou, v súlade so záujmami Objednávateľa.

Čl. 6

DOBA ÚČINNOSTI ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.03.2017.
2. Účinnosť zmluvy je možné ukončiť písomnou výpoveďou. Výpovedná doba je trojmesačná 
a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.



ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzťahy zmluvných strán založené Zmluvou, ak ich táto výslovne neupravuje, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov 
Slovenskej republiky.

2. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej dohody 
zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými 
stranami.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny ich adresy pre doručovanie písomností 
sú povinné sa navzájom informovať a to písomne do 10 dní odo dňa tejto zmeny.

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými 
stranami.

5. Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 1 (jeden) 
rovnopis.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju bez akéhokoľvek nátlaku a teda slobodne podpísali.

za Objednávateľa:

Vo Fiľakove, dňa . 33. 3.? / ̂

za Poskytovateľa:

V c ? . . . r b . ., dňa. •..í& .>.. * £

podpis:

meno:

funkcia:

meno: Ott Éva

funkcia: poradca

podpis:

Mgr. Attila Agócs, PhD. 

primátorjnesta


