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Zmluva o prenájme učebných priestorov  

uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov  

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   ART KRUH (Agentúra rozvoja kultúry, remesla, umenia a harmónie) 

Adresa:  Prenčov č. 90, 969 73  Prenčov 

Zastúpený:  Martin Gavalier, štatutárny zástupca     

 IČO:   37 945 823      

 Číslo účtu:  4008063856/7500 

a 

   

Dodávateľ:   Obec Prenčov 

Adresa:   Obecný úrad č. 300, 969 73 Prenčov 

 IČO:     00 320 943 

Číslo účtu:   1402857001/5600 

 

 

 

Článok II. 

Všeobecné ustanovenia 

 

Dodávateľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa zabezpečenie 

a dodávku služieb podľa čl. III. tejto zmluvy. 

Objednávateľ sa zaväzuje  prevziať dodávku služieb podľa čl. III. tejto zmluvy a zaplatiť 

dodávateľovi dojednanú cenu podľa článku V. tejto zmluvy. 

 

 

Článok III. 

Predmet  zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je prenájom učebných priestorov  v rámci opatrenia 3.3 Vzdelávanie 

a informovanie, na základe výzvy č. 13/PRV/MAS 44, Miestnej akčnej skupiny Zlatá cesta. 

 

    Predmet zmluvy je dodanie a zabezpečenie: 
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Položka Jednotka 
Cena 

s DPH / hod. 
Počet 

hod./deň 
Počet dní 

Cena celkom 
s DPH 

Prenájom učebných priestorov hod. 7,00 € 8 2 112,00 € 

Celkom 112,00 € 

 

   

Článok IV. 

Termín zabezpečenia a dodávky predmetu zmluvy 

 

Dodávateľ zrealizuje predmet podľa čl. III. tejto zmluvy  v termíne od 09/2014  do  02/2015 v 

dňoch realizácie projektu na základe pokynov objednávateľa a vystavenej objednávky minimálne 1 

mesiac pred uskutočnením plnenia predmetu zmluvy. 

 

 

Článok V. 

Cena 

 

Cena za zabezpečenie a dodanie služieb podľa čl. III. tejto zmluvy  dodávateľom je určená na 

základe predloženej cenovej ponuky dodávateľom zo dňa 8. 10. 2013  vo celkovej výške 112,00 Eur s 

DPH. 

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi cenu za predmet zmluvy  podľa čl. III. tejto 

zmluvy  do 14 dní na základe vystavenej faktúry dodávateľom  a to bezhotovostným prevodom na účet 

dodávateľa , uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 

 

 

Článok VI. 

Osobitné ustanovenia 

 

1.   Zmluva   nadobúda   účinnosť  dňom   nasledujúcim  po  dni  jej   zverejnenia v súlade so zákonom 

546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Zbierky Občiansky zákonník  v znení  

neskorších predpisov a  ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 

2.   Táto  zmluva  je  povinne  zverejňovaná  podľa  §  5a  zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

3.   Dodávateľ  nezodpovedá  objednávateľovi  za  závady, ktoré  boli  spôsobené použitím 

nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom. 

 

4.  Dodávateľ   súhlasí, aby  oprávnení  kontrolní  zamestnanci  vykonali kontrolu účtovných 

dokumentov vo vzťahu ku predmetu tejto zmluvy počas trvania realizácie projektu s PPA a počas 5 - 

tich rokov po skončení realizácie projektu. 

 

  Oprávnení kontrolní zamestnanci sú: 

a) poverení zamestnanci PO, Ministerstva financií SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR, 

Najvyššieho kontrolného úradu SR, Správy finančnej kontroly, kontrolné orgány EÚ 

b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších 

predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

c) riadne splnomocnení  zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES, 
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d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými  predpismi. 

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť  dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluvné strany môžu meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov len písomne a po 

vzájomnej dohode. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony,  ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená a že táto zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili 

vlastnoručným podpisom. 

5. Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou  sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

predovšetkým zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a zák.  č. 

618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon, v znení 

nesk. predpisov). 

 

 

 

 

 

V Prenčove , dňa .................................                          V Prenčove, dňa ..................................   

 

 

 

...............................................                             .................................................. 

Objednávateľ        Dodávateľ 

Martin Gavalier                         Mgr. Alena Ciglanová 

štatutárny zástupca      štatutárny zástupca 

 

 

 

Prílohy: 

1. Cenová ponuka  


