ZMLUVA
o poskytnutí spolupráce
Poskytovatel':

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len poskytovateľ)

PhDr. Valéria Kaplanová, ANTROPOS
Haydnova 19, Bratislava
112924608
1029027175
Volksbank Slovensko, a.s., Bratislava
4001071503/3100

a
Príjemca:
Sídlo:
Zastúpená:

Obec Žabokreky nad Nitrou
216, Žabokreky nad Nitrou 95852
Ing. Otakár Sneženka

IČO:

00311375

DIČ:
banka:

2021266951

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:

Článok l.

Poskytovateľ služby sa zaväzuje na základe tejto zmluvy poskytnúť príjemcovi
!poluprácu v oblasti tvorby projektu s názvom "Rekonštrukcia
základnej školy
Zabokreky nad Nitrou" z Regionálneho operačného programu" a zabezpečiť verejné
obstarávanie pre tento projekt.

Článok II.
Zmluvné strany sa dohodli na výške odmeny za poskytnuté služby vo výške 1.600 €
slovom tisícšesťsto eur.
Príjemca služby v zastúpení Ing. Otakárom Sneženkom sa zaväzuje zaplatiť čiastku 600 €
slovom šest'sto euro ako zálohu na úhradu nákladov za služby poskytnuté
poskytovateľom uvedené v článku l. na hore uvedený účet poskytovateľa.
Splátka bude zaplatená v termíne 2 týždne po výzve uverejnenej na stránke ministerstva.
Druhú časť čiastku 1.000 € poukáže príjemca poskytovatel'ovi po schválení projektu
oNFP.

Článok III.

Poskytovateľ služby je povinný spolupracovať s príjemcom a poskytnúť podľa tejto
zmluvy poradenskú, informačnú a koordinačnú spoluprácu za účelom vypracovania projektu
s cieľom splnenia podmienok
na poskytnutie grantu resp. zabezpečenia podielového
fmancovania projektu prostredníctvom euro fondov.
Poskytovateľ
sa zaväzuje
súčasne zachovať mlčanlivosť o všetkých veciach
a skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v rámci spolupráce s príjemcom a nezverejňovať
informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom a dôverného charakteru.
Príjemca je povinný aktívne spolupracovať s poskytovateľom a to ako poskytnutím
relevantných podkladov a informácií, tak i zabezpečením úradných dokladov, potrebných na
prípravu vypracovania projektov.

Článok IV.

Zmluva o poskytnutí spolupráce nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými
stranami. Táto zmluva sa uzaviera na dobu určitú a jej platnosť je viazaná na obdobie
spracovania projektu až po jeho odovzdanie gestorskej agentúre spravujúcej príslušný
eurofond.
Táto zmluva bola uzavretá slobodne a vážne medzi zmluvnými stranami, ktoré pred
podpísaním jej obsah doslovne prečítali a túto skutočnosť zástupcovia zmluvných strán
súčasne potvrdili svojimi vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave
dňa: 25.3.2011

V Žabokrekoch nad Nitrou
dňa: 25.3.2011

prí~(/

