
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

ďalej len "zmluva" uzatvorená podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Názov: Obec Čaňa
Sídlo: Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
IČO: OO 324 060
DIČ: 2021235887
Zastúpený: Michal Rečka, starosta
Bankové spojenie: .1~o..t}~~.G./..5.~QQ .
ďalej len "objednávatel'"

a

Poskytovateľ:
Obchodné meno: Ing. Zuzana Gállová
Sídlo: Vinohradnícka 160/23,927 Ol Šaľa
IČO: 43 159711
DlČ: l 035976315/nie som platca DPH
Zapísaný: na Obvodnom úrade v Šali, živnostenský register č. 450-8968, právna forma: živnosť
Zastúpený: Ing. Zuzana Gállová
Bankové spojenie: 262 106 247311100, Tatra Banka, a.s., pobočka Šaľa
(ďalej len "Poskytovatel'" a spolu s Objednávateľom ďalej len "Zmluvné strany").

Úvodné ustanovenia

Pre účely tejto zmluvy:

"zmluvou o poskytnutí príspevku" sa rozumie zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
objednávateľom ako príjemcom príspevku a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako poskytovateľom
príspevku v rámci dotačného opatrenia číslo 3.2b Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu z Regionálneho
operačného programu SR 2007-2013.

Článok 1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vypracovať pre objednávateľa súhrn strategických dokumentov
týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu (ďalej len "analýza"), za podmienok dojednaných v tejto zmluve a na základe
cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že analýzu alebo akúkoľvek jej časť uvedenú v bode 2.2 tejto zmluvy prevezme a zaplatí
poskytovateľovi odplatu za jej vypracovanie.

Článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 Objednávateľ sa zavazuje poskytovať poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na splnenie povinností
poskytovateľa podľa tejto zmluvy, najmä poskytnúť mu na požiadanie všetky informácie a predložiť všetky
dokumenty, ktoré má k dispozícii alebo ich od neho poskytovateľ požaduje. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak
objednávateľ poskytovateľovi neposkytne potrebnú súčinnosť podľa predchádzajúcej vety, najmä neposkytne všetky
informácie a nepredloží všetky dokumenty, ktoré objednávateľ má k dispozícii alebo ich od neho poskytovateľ
požaduje, poskytovateľ vypracuje analýzu podľa jemu dostupných informácií.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že analýza pozostáva z nasledovného:
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A) Audit aktuálnej situácie v oblasti cestovného ruchu v regióne
B) Analýza - lokalizačné danosti regiónu
C) Analýza - súčasný imidž regiónu
D) Marketingová štúdia rozvoja cestovného ruchu
E) Finančná analýza rozvoja cestovného ruchu
F) Komunikačná stratégia rozvoja cestovného ruchu
G) Návrh tvorby siete vzťahov medzi partnerskými subjektmi
H) Návrh vytvorenia spoločenských služieb v cestovnom ruchu

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ môže podľa svojho uváženia odovzdať objednávateľovi analýzu buď
ako celok obsahujúci všetky časti uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy alebo po častiach uvedených v bode 2.2 tejto
zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme analýzu alebo akúkoľvek jej časť uvedenú v bode 2.2 tejto zmluvy od
poskytovateľa v čase určenom poskytovateľom.

Zmluvné strany sa dohodli, že za deň prevzatia analýzy alebo jej časti (uvedenej v bode 2.2 tejto zmluvy)
objednávateľom sa považuje deň, keď poskytovateľ analýzu alebo jej časť odovzdá osobne objednávateľovi alebo deň
keď poskytovateľ odovzdá analýzu alebo jej časť na poštovú alebo kuriérsku prepravu na adresu sídla objednávateľa
(ďalej len ,,Deň prevzatia"). Sídlom objednávateľa sa rozumie adresa, ktorá je ako sídlo objednávateľa zapísaná
v obchodnom registri v deň odovzdania analýzy na poštovú alebo kuriérsku prepravu.

2.4 Nakoľko sa pre vypracovanie analýzy vyžaduje súčinnosť objednávateľa podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, pričom
poskytovateľ bude počas vypracúvania analýzy pripravený na základe písomnej žiadosti objednávateľa kedykoľvek
objednávateľa informovať o stave vypracúvania analýzy, zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je oprávnený
uplatňovať akékoľvek nároky z vád analýzy.

2.5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami a prácami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy
Z2213022001401 (ďalej len "Zmluva"), a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 zmluvných podmienok Zmluvy
a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 3
Odplata

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odplatu za vypracovanie analýzy vo výške
určenej v cenovej ponuke, ktorá je prílohou tejto zmluvy a to do deväťdesiatich kalendárnych dní nasledujúcich po Dni
prevzatia.

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia požadovať od objednávateľa
aj zaplatenie čiastkových odplát za jednotlivé časti analýzy uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy podľa cenovej ponuky,
ktorá je prílohou tejto zmluvy, pričom čiastková odplata je splatná do deväťdesiatich kalendárnych dní nasledujúcich
po Dni prevzatia časti analýzy.

3.2 Pri omeškaní objednávateľa so zaplatením odplaty alebo jej časti poskytovateľovi podľa Bodu 3.1 tejto zmluvy sa
objednávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške O, l% (slovom jednej desatiny percenta)
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok 4
Spoločné ustanovenia

4.1 Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov so spracovaním osobných údajov v rozsahu všetkých osobných údajov poskytnutých
objednávateľom poskytovateľovi na základe tejto zmluvy pre vlastné potreby poskytovateľa a pre potreby osôb
spolupracujúcich s poskytovateľom pri plnení záväzkov poskytovateľa podl'a tejto zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený
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uvádzať obchodné meno objednávateľa v rámci svojej propagácie a reklamy. Objednávateľ prehlasuje, že služby ktoré
sú predmetom tejto zmluvy boli obstarané v súlade so zákonom Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

5.1 Táto zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne, teda tak, aby v budúcnosti nevzbudzovala
pochybnosti o tom, čo jej uzavretím chceli zmluvné strany prejaviť.

5.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len v písomnej forme a po dohode obidvoch zmluvných strán.

5.3 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných právnych predpisov, platných na území Slovenskej republiky.

5.4 Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

5.5 Objednávateľ je povinný uzatvoriť zmluvu o poskytnutí príspevku v prípade, ak budú splnené všetky podmienky
potrebné na jej uzatvorenie.

5.6 V prípade, ak objednávateľ poruší povinnosť uvedenú v bode 5.5 tejto zmluvy, alebo neumožní poskytovateľovi
plnenie jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
rovnajúcej sa celkovej odplate poskytovateľa za vypracovanie analýzy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.

5.7 Zmluvné strany sa v zmysle § 3 a § 4 ods. 1 zákona Č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších
právnych predpisov dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z tohto právneho úkonu alebo v
súvislosti s ním, vrátane sporov o jeho platnosť, výklad, alebo zrušenie, predložia na rozhodnutie výlučne
Stredoslovenskému rozhodcovskému súdu, zriadenému spoločnosťou Crypt, s.r.o., so sídlom Hosťovce 217, PSČ 951
91, IČO: 44 533 411, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka Č. 24008/N, podľa
ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu Stredoslovenského rozhodcovského súdu platného v čase začatia konania,
zverejnených v Obchodnom vestníku a na www.srsud.sk. a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných
predpisov rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ustanovenia § 42 zákona Č. 244/2002 Z.z. o
rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov vylučujú zrušenie rozhodnutia Stredoslovenského
rozhodcovského súdu v rámci obnovy konania podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku

5.8 Zánikom tejto zmluvy nezanikajú nároky zmluvných strán z tejto zmluvy na peňažné plnenia, ktoré vznikli pred jej
zánikom, a tiež tie práva z tejto zmluvy, ktoré podľa svojho obsahu majú trvať aj po zániku tejto zmluvy. Táto zmluva
sa vyhotovuje v dvoch identických vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

5.9 Táto zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany
prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak toho, že jej obsah vyjadruje ich skutočnú
a slobodnú vôľu, pripájajú svoje podpisy.

Objednávateľ: Poskytovateľ:

V Šali, dňa 6.3.2013

Ing. Zuzana Gállová, maj tel'
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Príloha k zmluve o službách: Cenová ponuka

Podpora rozvoja cestovného ruchu - štúdie a analýzy:

Počet Cena za Cena
Predmet obstarania Špecifikácia kus kus celkom
Audit - aktuálna situácia v oblasti Rozsah finálneho dokumentu
cestovného ruchu v reoióne minimálne 20 stán A4 1 5932,00 5932,00
Analýza - lokalizačné danosti Rozsah finálneho dokumentu
reqiónu minimálne 10 stán A4 1 2961,00 2961,00

Rozsah finálneho dokumentu
Analýza - súčastný imidž reqiónu minimálne 10 stán A4 1 2969,00 2969,00
Marketingová štúdia rozvoja Rozsah finálneho dokumentu
cestovného ruchu minimálne 40 stán A4 1 6720,00 6720,00
Finančná analýza rozvoja Rozsah finálneho dokumentu
cestovného ruchu minimálne 15 stán A4 1 2961,00 2961,00
Komunikačná stratégia rozvoja Rozsah finálneho dokumentu
cestovného ruchu minimálne 20 stán A4 1 3995,00 3995,00
Návrh tvorby siete vzťahov Rozsah finálneho dokumentu
medzi partnerskými subjektmi minimálne 20 stán A4 1 3097,00 3097,00
Návrh vytvorenia spoločenských Rozsah finálneho dokumentu
služieb v cestovnom ruchu minimálne 15 stán A4 1 5001,00 5001,00

Cena spolu za obstarávanú službu = 33636,00 EUR

Dodávateľ nie je platcom DPH. Uvedená cena je konečná.

Obvodný úrad Šaľa
Číslo živnostenského registra: 450-8968 Tel. kontakt:

Obchodné meno
Ing. Zuzana Gállová

+421 - 910 - 944480

IČO
43159711

Miesto podnikania
92701 Šaľa, V.Šrobára 571/10


