ZMLUVA
č. S-04/2011
o dodaní stravného pre účastníkov projektu
uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka
medzi
A. Prijímateľ:

Obec Spišský Hrhov
SNP 10
053 02 Spišský Hrhov

Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:

PhDr. Vladimír Ledecký
VÚB, a.s. Levoča

Číslo účtu:

926028592/0200

IČO:

00329592

Rusňák Róbert
Železničný riadok 5
Levoča 054 01
prevádzka Spišský Hrhov – penzion Grof

B. Poskytovateľ:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

UniCredit bank Levoča
6863780003/1111

IČO:

34803459

IČ DPH:

SK 1039393916

Čl. I.
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom zabezpečenia realizácie projektu s názvom "Špacírky
živým Spišom." Číslo projektu: PL-SK/PO/IPP/II/026. Názov programu: Program cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 Prioritná os III. Podpora miestnych iniciatív.

Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre prijímateľa stravovanie podľa časového harmonogramu (na
workshope pre aktérov a organizátorov kultúrneho cestovného ruchu, informačnom workshope
k otvoreniu „Špacírky živým Spišom“, festivale Poroninske leto, festivale Hrhovske čuda
a zabaviska, slávnostnom osadení informačných tabúľ, záverečnom workshope v Spišskom Hrhove),
v rámci realizácie projektu uvedeného v článku I.
2. Prijímateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi služby, cenu podľa článku III. tejto zmluvy.

Čl. III
Cena a platobné podmienky
1. Cena za stravovanie účastníkov projektu podľa článku II. tejto zmluvy je 11,00 €/osoba.
2. Cenu za poskytnutú službu uhradí prijímateľ na základe faktúr, ktoré poskytovateľ vystaví a odošle
prijímateľovi.
3. Úhrada faktúr bude formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti 7 kalendárnych
dní od dňa jej doručenia.
Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom prostredníctvom
Euroregiónu/VÚC v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Čl. IV.
Zmena zmluvy
Zmluvu možno meniť iba písomne, a to dodatkami k tejto zmluve na základe dohody zmluvných strán
podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Čl. V.
Doba platnosti zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 29. 02. 2012.
2. Zmluva sa môže ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnocenných exemplároch. Po prijatí a podpísaní zmluvy
prijímateľom a poskytovateľom služby, tri rovnopisy obdrží prijímateľ a jeden rovnopis
poskytovateľ služby.
2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, vyjadruje ich vôľu, jej obsahu rozumejú a preto ju na znak
súhlasu slobodne a vážne svojimi podpismi potvrdzujú.

Spišský Hrhov 31. 3. 2011

Prijímateľ:
Obec Spišský Hrhov
PhDr. Vladimír Ledecký

_________________________
pečiatka, podpis

Poskytovateľ:
Róbert Rusňák

__________________________
pečiatka, podpis

Táto zmluva bola zverejnená 31.3.2011
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa 1.4.2011
Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom prostredníctvom
Euroregiónu/VÚC v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

