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Zmluva na služby
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Zmluvné strany:
Kamil Ľos – Boţík, TONSOR
Centrálna 274 089 01 Svidník, Slovenská republika
IČO: 40808246
DIČ: SK 107 376 2690
Ţivnostenský register č.780 -.5785, OÚ Svidník
(ďalej len „Poskytovateľ služieb“)
a
Karpatský Euroregión Slovensko-Sever
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 42085268
DIČ: 2022709216
(ďalej len „Klient“)
sa dohodli na prijatí tejto Zmluvy na sluţby (ďalej „Zmluva“) s nasledujúcim obsahom:
čl. I. Predmet zmluvy
 Predmetom Zmluvy je v rámci realizácie projektu „Vandrovanie bez plecniaka – vyuţitie
a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia“ spolufinancovaného
Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020, zabezpečenie
organizácie (realizácie) plenérového podujatia.
 Špecifikácia sluţieb je uvedená v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.
 Klient sa zaväzuje prijať sluţby poskytnuté Poskytovateľom sluţieb a zaplatiť mu za tieto
sluţby poplatok dohodnutý v zmysle podmienok uvedených v tejto Zmluve.

čl. II. Miesto poskytovania služieb
 Miestom plnenia tejto Zmluvy bude Svidník.

čl. III. Doba poskytovania služieb
1. Poskytovateľ sluţieb sa zaväzuje poskytnúť sluţby uvedené v čl. I bod 2 tejto Zmluvy
Klientovi YY.YY.YYYY.
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čl. IV. Úhrada za poskytované služby a platobné podmienky
1. Za poskytnuté sluţby uvedené v čl. I bod 2 tejto Zmluvy sa Klient zaväzuje platiť
Poskytovateľovi sluţieb úhradu za poskytované sluţby vo výške XXXXX,XX,- Eur s DPH.
2. Klient uhradí platby na základe faktúry – daňového dokladu vystaveného Poskytovateľom
sluţieb s dobou splatnosti 30 dní odo dňa vystavenia. Deň zdaniteľného plnenia daňového
dokladu je deň podpísania preberacieho protokolu.
čl. V . Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe všetky otázky touto Zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.
2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrţí kaţdá zo
zmluvných strán.
3. Túto Zmluvu moţno meniť a dopĺňať len písomne po dohode oboch zmluvných strán
s uvedením miesta a dátumu vykonania zmeny alebo doplnenia Zmluvy.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si Zmluvu prečítali, pochopili jej obsah a na znak súhlasu s ňou
ju podpísali.
5. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
V Prešove ZZ.ZZ.ZZZZ

……………………………….
Poskytovateľ sluţieb
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………………………………
Klient

