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Zmluva o spolupráci 
 

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka 
 

medzi 
 
 

1. Objednávateľom: Obec Priepasné 
Priepasné 109  
906 15 Priepasné 
IČO: 00309851 
DIČ: 2021089823 
 

V zastúpení:  Peter Czere, starosta obce 
      

ako mandant 
 
 

a 
 
 
2.  Zhotoviteľom:  P4U, s.r.o. 
    Tranovského 55 

841 02 Bratislava IV 
V zastúpení:   Mgr. Andrej Komora, konateľ 
IČO:   46391100 
DIČ:   2023353772 

 

Článok I 
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca Objednávateľa a Zhotoviteľa vo veci informovania 
a základného poradenstva ohľadom budúcich príležitostí Objednávateľa na čerpanie NFP 
(nenávratná finančná pomoc) na jeho projekty zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie. 
 
Zhotoviteľ bude pre Objednávateľa vyhľadávať vhodné výzvy, spracovávať a prezentovať podstatné 
informácie z týchto výziev a z Národného strategického referenčného rámca (NSRR) pre obdobie 
2014 až 2020, a odporúčať ďalšie kroky smerujúce k spracovaniu konkrétnych projektov. 
 

Článok II 
Cena za práce uvedené v článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 
zákona č.18/1996 Z.z. o cenách nasledovne:   
 
Práce popísané v čl. I.:      999,- EUR 
 
Cena je bez DPH. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
 
Faktúra za práce bude vystavená zhotoviteľom v deň podpísania tejto zmluvy, splatnosť faktúry je 7 
dní od jej vystavenia. Zálohové platby nebudú poskytované. 
 
V prípade, že Objednávateľ si v budúcnosti u Zhotoviteľa objedná práce na konkrétnom projekte 
(komplexné spracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z štrukturálnych nástrojov 
Európskej únie), suma uhradená na základe tejto Zmluvy bude započítaná do úhrady za 
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budúce práce (budúca požadovaná suma bude znížená o už poskytnuté plnenie na základe tejto 
Zmluvy). 

Článok III 
Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 
 

Článok IV 
Objednávateľ je povinný: 
-  oznámiť všetky potrebné  údaje tak aby Zhotoviteľ mohol vykonávať dohodnutú činnosť čo 
najlepšie a aby sa dosiahol  účel  sledovaný  touto zmluvou, 
-  zaplatiť  Zhotoviteľovi  dohodnutú odmenu podľa predloženej faktúry, 
-  oznámiť Zhotoviteľovi všetky zmeny,  ktoré by mali vplyv na vykonávanie dohodnutej činnosti. 
 

Článok V 
Zhotoviteľ  je povinný: 
-  vykonávať dohodnutú činnosť v zmysle článku I. tejto zmluvy s čo najväčšou odbornosťou, 
-  dbať na záujmy Objednávateľa , 
-  oznámiť Objednávateľovi včas  ak nebude môcť vykonávať dohodnutú činnosť.  
Zhotoviteľ je oprávnený: 
-  vykonávať dohodnutú činnosť aj prostredníctvom tretích osôb 

 

Článok VI 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Všetky dodatky k tejto zmluve musia byť v písomnej forme, inak nie sú platné. 
Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju dobrovoľne 
podpísali.  
Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Priepasnom dňa 29.12.2014       V ..................................dňa ............... 
 
 
 
 
 
 
 
za objednávateľa:       za zhotoviteľa: 
Peter Czere                                        Mgr. Andrej Komora 
starosta obce                                         konateľ    
    

 
 


