Zmluva o poskytovaní ubytovacích a stravovacích
služieb hotelového typu
kód projektu: PLSK.03.01.00-18-0186/18-00

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ UBYTOVACÍCH A
STRAVOVACÍCH SLUŽIEB HOTELOVÉHO TYPU
PRE PROJEKT ZVÝŠENIE KVALITY ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
V CEZHRANIČNEJ OBLASTI

Objednávateľ:
SPOJENÁ ŠKOLA SABINOV
so sídlom: SNP 16, 083 01 Sabinov
IČO:
42 383 153
DIČ:
202 413 04 60
zastúpený:
Mgr. Mária Futejová – riaditeľka školy
bankové spojenie:
telefón:
+421 51 488 01 00
e-mail:
skola@spojenaskolasabinov.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
Poskytovateľ: REMOPEL, s.r.o.
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli SRO, vo vložke č.
12974/P.
so sídlom:
Hollého 30, 083 01 Sabinov
IČO:
36474614
DIČ:
2020005218
zastúpená:
František Onderčo, konateľ
bankové spojenie:
telefón:
051 489 2512
e-mail:
remopel@remopel.sk
(ďalej len „poskytovateľ“)
uzatvárajú podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Zmluvu o poskytovaní
ubytovacích a stravovacích služieb hotelového typu (ďalej len „Zmluva“),
za týchto podmienok
Článok I.
Úvodné ustanovenie
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania pre
zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska na poskytnutie
ubytovacích a stravovacích služieb hotelového typu, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov
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(ďalej len „ZVO“) a podľa záväzného metodického pokynu Centrálneho koordinačného
orgánu (ďalej len „CKO“) č. 14, Príručky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (ďalej len MPaRV SR) k procesu VO pre Program spolupráce Interreg
V – A Poľsko – Slovensko (verzia 2.0) a zmluvy o poskytnutí NFP, pri ktorom objednávateľ verejný obstarávateľ (podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO) Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov
použil postup Výzvu na predkladanie ponúk.
Článok II.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať ubytovacie a stravovacie
služby hotelového typu (ďalej len „služby“) podľa potrieb Objednávateľa v rozsahu
uvedenom v odseku 2 tohto článku Zmluvy.

2.

Poskytovateľ bude poskytovať ubytovacie a stravovacie služby hotelového typu podľa
potrieb Objednávateľa v nasledovnom rozsahu a členení:
Číslo položky
Počet ubytovaných osôb v
- skupiny
členení
podľa počtu
ubytovaných
učiteľ
žiak
Celkom
osôb

Počet požadovaných
opakovaných ubytovaní podľa
počtu prenocovaní na položku
na 1 noc

na 2 noci na 4 noci

Celkový počet
ubytovaní prenocovaní na
položku

1

2

6

8

10

10

6

26

2

5

-

5

8

-

-

8

3

1

10

11

8

-

-

8

4

2

-

2

-

-

6

6

2.1. Objednávateľ pri požadovanom poskytnutí hotelových ubytovacích služieb uplatňuje
požiadavku v intenciách kategorizácie platnej v SR, ktorá je stanovená na základnom
rozsahu vybavení izieb a hotelových služieb, pričom tieto budú Poskytovateľom
poskytované minimálne na úrovni trojhviezdičkového hotela/penziónu. Objednávateľ
požaduje ubytovanie v samostatných jedno a dvojlôžkových izbách a len vo
výnimočných a písomne odôvodnených prípadoch bude akceptovať ubytovanie v
trojposteľových izbách alebo v apartmánoch, vždy však s vlastným sociálnym zázemím,
t.j. WC, umývadlo, sprchovací kút/vaňa a taktiež pripojenie na WiFi sieť.
2.2. Stravovacie služby pre účastníkov vzdelávacích kurzov/školení budú Poskytovateľom
zabezpečené formou plnej penzie v rozsahu:
a) Raňajky - formou bufetových stolov.
b) Obed – formou dvojchodového menu: polievka, hlavné jedlo, minerálna voda 0,25 l,
káva alebo čaj.
c) Večera – formou bufetových stolov, prípadne výberom z minimálne dvoch teplých
jedál, minerálna voda 0,25 l.
2.3. Okrem poskytnutia stravovacích služieb špecifikovaných v ods. 2 bod č. 2.2. tohto
článku Zmluvy, Poskytovateľ pre všetkých ubytovaných účastníkov/frekventantov
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školiacich kurzov začne poskytovať stravovanie v deň nástupu na ubytovanie obedom a
taktiež v deň odchodu bude končiť poskytnutím obedu.
2.4. V prípade výnimočnej potreby v závislosti od realizácie harmonogramu vzdelávacej
aktivity Poskytovateľ zabezpečí donášku obedového menu na adresu Spojenej školy,
SNP 16, 083 01 Sabinov. O potrebe tejto výnimočnej situácie a požiadavky prípadnej
donášky obedového menu pre frekventantov jednotlivých vzdelávacích kurzov bude
Objednávateľ požadovaných služieb informovať Poskytovateľa pri objednávke
ubytovacích a stravovacích služieb.
3.

Požadované služby bude Poskytovateľ poskytovať Objednávateľovi v období 23 – och
(slovom: dvadsiatichtroch) kalendárnych mesiacov od platnosti a účinnosti tejto
Zmluvy.

4.

Poskytovateľ služieb potvrdzuje, že stravovacie zariadenie je súčasťou ubytovacieho
zariadenia hotelového typu, tieto bude realizovať podľa tejto Zmluvy a v zmysle Výzvy
na predkladanie ponúk, svojej ponuky, ktorá sa považuje za neoddeliteľnú súčasť
Zmluvy.

5.

Poskytovateľ služieb potvrdzuje, že služby ktoré sú predmetom tejto Zmluvy bude
poskytovať na mieste: Penzión Begálka, Hollého 30, 083 01 Sabinov

6.

Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť za poskytnuté služby cenu v zmysle
a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Článok III.
Spôsob a čas plnenia zmluvy

1.

Písomnú informáciu o presnom termíne požadovaného poskytnutia hotelových
ubytovacích a stravovacích služieb, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, poskytne
Objednávateľ Poskytovateľovi aktuálne podľa plánovaných aktivít projektu pri podpise
tejto Zmluvy.

2.

Následné objednávky na ubytovacie a stravovacie služby zašle Objednávateľ
elektronicky e-mailom vždy kalendárny mesiac pred ich plánovanou realizáciou do erestauracia@remopel.sk
v kópii
mailovej
schránky
Poskytovateľa:
remopel@remopel.sk, ktorý jej prijatie a odsúhlasenie následne obratom potvrdí do emailovej schránky Objednávateľa: skola@spojenaskolasabinov.sk, najneskôr do 48
hodín od obdŕžania požiadavky. Objednávateľ v rámci objednávky Poskytovateľovi
oznámi: dátum nástupu a odchodu skupiny osôb (t.j. DDMMRRRR a hodinu), počet
osôb a ich identifikačné údaje, a to všetko podľa tabuliek uvedených v článku II ods.2
tejto Zmluvy.
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Článok IV.
Cena predmetu zmluvy
1.

Objednávateľ uhradí poskytovateľovi cenu za poskytnutie služby, ktorá je stanovená
dohodou zmluvných strán ako cena pevná a predstavuje čiastku:
UBYTOVANIE :
Cena poskytnutej služby bez DPH:
14 336,00 EUR
(slovom: Štrnásťtisíctristotridsaťšesť euro)
DPH 10 %
1 433,60 EUR
(slovom: Jedentisícštyristotridsaťtri a 60/100 euro)
Cena za poskytnuté ubytovanie s DPH:
15 769,60 EUR
(slovom: Pätnásťtisícsedemstošesťdesiatdeväť a 60/100 euro)
STRAVA:
Cena poskytnutej služby bez DPH:
15 200,00 EUR
(slovom: Päťnásťtisícdvesto euro)
DPH 20 %
3 040,00 EUR
(slovom: Tritisícštyridsať euro)
Cena za poskytnutú stravu spolu s DPH: 18 240,00 EUR
(slovom: Osemnásťtisícdvestoštyridsať euro)
DAŇ Z UBYTOVANIA
Cena poskytnutej služby bez DPH:
(slovom: Štyristodvadsaťpäť a 60/100 euro)
DPH 0 %
(slovom: - euro)
Cena spolu s DPH:
(slovom: Štyristodvadsaťpäť a 60/100 euro)

425,60 EUR
0,00 EUR
425,60 EUR

CENA SPOLU ZA POSKYTNUTIE UBYTOVACÍCH A STRAVOVACÍCH
SLUŽIEB PODĽA Čl: II bod. 2
Cena bez DPH spolu:
29 961,60 EUR
(slovom: Dvadsaťdeväťtisícdeväťstošesťdesiatjeden a 60/100 euro)
DPH spolu:
4 473,60 EUR
(slovom: Štyritisícštyristosedemdesiattri a 60/100 euro)
Cena s DPH spolu:
34 435,20 EUR
(slovom: Tridsaťštyritisícštyristotridsaťpäť a 20/100)
Pritom ceny čiastkových plnení predmetu zmluvy sú nasledovné :
Cena izby v EUR/1 noc s požadovaným rozsahom stravy
Rozpis
Jedno lôžková Dvoj lôžková Jedno lôžková
izba bez DPH
izba
izba s DPH
bez DPH

Dvoj lôžková izba
s DPH

Spolu

62,70

95,40

71,40

109,80

Ubytovanie (10%
DPH)

37,00

44,00

40,70

48,40
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Strava – plná
penzia (20%
DPH)

25,00

50,00

30,00

60,00

Daň z ubytovania
(0% DPH)

0,70

1,40

0,70

1,40

Položka č. 1 – skupina 8 osôb:
Počet a cena požadovaných izieb počas realizácie projektu
pre skupinu 8 osôb – položka č.1

Počet
opakovaných
prenocovaní

Počet Dvoj lôžkových
izieb

Cena 4 Dvoj lôžkových Cena 4 Dvoj lôžkových
izieb v EUR bez DPH
izieb v EUR s DPH

10 prenocovaní
na 1 noc

4

3816,00

4392,00

10 prenocovaní
na 2 noci

4

7632,00

8784,00

6 prenocovaní
na 4 noci

4

9158,40

10540,80

Cena spolu za všetky prenocovania
a izby skupiny v EUR bez DPH

20606,40

Cena spolu za všetky prenocovania
a izby skupina v EUR s DPH

23716,80

Položka č. 2 – skupina 5 osôb:
Počet
požadovaných
a
opakovaných
prenocovaní
skupiny
8 prenocovaní
na 1 noc

Počet a cena požadovaných izieb počas realizácie projektu pre skupinu 5 osôb –
položka č. 2
Počet Jedno Počet Dvoj Cena 1 Jedno Cena 1 Jedno
Cena 2 dvoj
Cena 2 Dvoj
lôžkových
lôžkových lôžkovej izby v lôžkovej izby
lôžkových
lôžkových
izieb
izieb
EUR bez DPH v EUR s DPH
izieb v EUR
izieb v EUR s
bez DPH
DPH
1

2

501,60

571,20

1526,40

Cena spolu za všetky prenocovania a izby
skupiny v EUR bez DPH

2028,00

Cena spolu za všetky prenocovania a izby
skupiny v EUR s DPH

2328,00

1756,80

Položka č. 3 – skupina 11 osôb:
Počet
opakovaných
prenocovaní

8 prenocovaní
na 1 noc

Počet a cena požadovaných izieb počas realizácie projektu pre skupinu 11 osôb –
položka č. 3
Počet Jedno Počet Dvoj Cena 1 Jedno Cena 1 Jedno
Cena 5 dvoj
Cena 5 Dvoj
lôžkových
lôžkových lôžkovej izby v lôžkovej izby
lôžkových
lôžkových
izieb
izieb
EUR bez DPH v EUR s DPH
izieb v EUR
izieb v EUR s
bez DPH
DPH
1

5

501,60

571,20

3816,00

4392,00
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Cena spolu za všetky prenocovania a izby
skupiny v EUR bez DPH

4317,60

Cena spolu za všetky prenocovania a izby
skupiny v EUR s DPH

4963,20

Položka č. 4 – skupina 2 osôb
Počet
opakovaných
prenocovaní

6 prenocovaní
na 4 noci

Počet a cena požadovaných izieb počas realizácie projektu
pre skupinu 2 osôb – položka č. 4
Počet Jedno lôžkových
izieb

Cena 2 Jedno lôžkových
izieb v EUR bez DPH

Cena 2 Jedno lôžkových
izieb v EUR s DPH

2

3009,60

3427,20

Cena spolu za všetky prenocovania
a izby skupiny v EUR bez DPH

3 009,60

Cena spolu za všetky prenocovania
a izby skupiny v EUR s DPH

3 427,20

Cena celkom za predmet zákazky v EUR bez
DPH
Cena
celkom za predmet zákazky služby
v EUR s DPH

29 961,60 €
34 435,20 €

2.

Za pevnú cenu sa považuje cena diela bez dane z pridanej hodnoty, pričom v
tejto Zmluve je vyčíslená aj výška dane z pridanej hodnoty platná v čase uzavretia
Zmluvy, ktorá môže byť zmenená len v prípade zmeny zákona o dani z pridanej
hodnoty.

3.

Pevná cena zahŕňa všetko čo je nevyhnutné a účelné k poskytnutiu služby v rozsahu, za
podmienok a v kvalite podľa tejto Zmluvy.

4.

Za tvorbu ceny, resp. stanovenie ceny v rozsahu požadovanom Objednávateľom
zodpovedá výlučne Poskytovateľ, nakoľko jej tvorba a stanovenie je, resp. bola v jeho
výlučnej kompetencii. Poskytovateľom stanovená cena za poskytnutie ubytovacích
a stravovacích služieb pokrýva všetky náklady Poskytovateľa na poskytnutie služby
v požadovanom rozsahu predmetu tejto Zmluvy.

5.

K zmene zmluvnej ceny, zohľadňujúc právnu úpravu dodatkov podľa ZVO, môže dôjsť
výlučne len v nasledovných prípadoch:
a) zmeny sadzby DPH,
b) rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy zo strany Objednávateľa.
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Článok V.
Platobné podmienky a fakturácia
1.

Predmet tejto Zmluvy bude financovaný formou dotácie prostredníctvom Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) z Operačného programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko, Prioritná os č. 3: Rozvoj cezhraničného
a celoživotného vzdelávania územia, konkrétny cieľ 4.: Zvýšenie kvality cezhraničného
profesijného a odborného vzdelávania, na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku (ďalej len Zmluva o NFP). Vzhľadom na tieto skutočnosti
Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi služby finančné prostriedky len v zmysle a za
podmienok stanovených v uzavretej zmluva o NFP.

2.

Cena za každé štvrťročne poskytnuté služby budú Objednávateľom uhradené formou
bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku, na základe
Poskytovateľom vystavenej a doručenej faktúry.

3.

Faktúra vystavená Poskytovateľom je splatná v lehote do 30 - tich dní odo dňa jej
doručenia Objednávateľovi, pričom za deň úhrady sa považuje deň odpisu z jeho účtu.

4.

Každá faktúra vystavená Poskytovateľom musí obsahovať:
- označenie faktúry a čísla IČO, DIČ,
- názov a sídlo Poskytovateľa a Objednávateľa, vrátane čísiel bankových účtov,
- podrobný rozpis štvrťročného plnenia predmetu Zmluvy,
- účtovaná čiastka,
- deň vystavenia a splatnosti faktúry,
- podpis oprávneného zástupcu.

5.

Objednávateľ môže faktúru vrátiť v prípade, keď bude obsahovať nesprávne alebo
neúplné údaje, alebo nedodrží postup pre kalkuláciu účtovaných čiastok. V takomto
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
Článok VI.
Povinnosti poskytovateľa

1.

Zabezpečiť poskytnutie ubytovacích a stravovacích služieb zariadenia hotelového typu
na určenom mieste: Penzión a Reštaurácia Begálka, Hollého 30, 083 01 Sabinov,
v určenom čase, v požadovanej kvalite a rozsahu stanovenej touto Zmluvou ako aj
s dodatočnými požiadavkami Objednávateľa podľa vopred dohodnutej formy.

2.

Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy
s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov a v súlade so záujmami Objednávateľa.

3.

Poskytovateľ zodpovedá za poriadok, čistotu a bezporuchový stav v priestoroch
ubytovacieho zariadenia.
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4.

Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok VII.
Povinnosti objednávateľa

1.

Uhradiť Poskytovateľovi za poskytnutú službu dohodnutú cenu podľa čl. IV. ods.1 tejto
Zmluvy.

2.

V prípade ak Objednávateľ chce/hodlá pozmeniť prípadne zrušiť potvrdenú objednávku,
túto skutočnosť oznámi Poskytovateľovi najneskôr 10 kalendárnych pred jej
požadovanou realizáciou.

3.

Poskytnúť Poskytovateľovi najneskôr v deň účinnosti tejto Zmluvy mená osôb, ktoré sú
oprávnené objednávať služby v mene Objednávateľa a bezodkladne oznamovať
Poskytovateľovi prípadnú zmenu oprávnených osôb.

4.

Poskytnúť Poskytovateľovi za účelom plnenia predmetu tejto Zmluvy potrebnú
súčinnosť.
Článok VIII.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

1.

Ak Poskytovateľ nezabezpečí požadovaný rozsah služieb v termíne potvrdenom
v objednávke a Objednávateľovi vznikne škoda tento má právo, aby mu Poskytovateľ
uhradil škodu v plnej výške.

2.

Ak z dôvodov na strane Poskytovateľa bude musieť Objednávateľ objednať služby,
ktoré sú predmetom tejto Zmluvy u iného Poskytovateľa vzťahuje sa na Poskytovateľa
povinnosť zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške účelne vynaložených
nákladov na zabezpečenie primeranej náhrady služieb po odrátaní nákladov, ktoré by
vynaložil za poskytnuté služby podľa tejto Zmluvy, o čom musí byť Poskytovateľ včas
oboznámený.

3.

V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou riadne vyhotovenej a doručenej faktúry v
lehote splatnosti má Poskytovateľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 %
z nezaplatenej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.
Článok IX.
Postúpenie zmluvy

1.

Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na
tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
Článok X.
Odstúpenie od zmluvy
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1.

Pred uplynutím dohodnutej doby možno tento zmluvný vzťah ukončiť:
a) kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných strán,
b) odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy. Za podstatné
porušenie zmluvy sa považuje skutočnosť ak:
ba) Objednávateľ opakovane porušil povinnosť uhradiť dohodnutú splatnú cenu
podľa čl. V. ods.3 tejto Zmluvy o viac ako 10 dní po jej splatnosti.
bb) Objednávateľ neposkytol Poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne
plnenie povinností Poskytovateľa.
bc) Poskytovateľ opakovane spôsobí postup podľa čl. VIII. ods. 1 a 2 tejto Zmluvy.
bd) Poskytovateľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy uskutočnil zmeny v plnení
tejto Zmluvy bez predchádzajúcej písomnej dohody s Objednávateľom.

2.

Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak sa podstatne zmenia finančné
podmienky poskytovania finančných oprávnených výdavkov podľa Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ZoNFP) v rámci schváleného
projektu.

3.

Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej
zmluvnej strane s uvedením dôvodu odstúpenia.

4.

Každá zmluvná strana má nárok na úhradu nákladov v súvislosti s plnením záväzkov
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré účelne a preukázateľne vynaložila do okamihu
porušenia záväzkov niektorou zo zmluvných strán.

5.

Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné
alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky
a zodpovednosti za chyby tej časti predmetu Zmluvy, ktorá bola do odstúpenia
zrealizovaná.
Článok XI.
Spory
Pre prípad vzniku sporu ohľadom plnenia tejto Zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú,
riešiť spor predovšetkým cestou zmieru. Až pokiaľ nedôjde medzi nimi k vyriešeniu
sporu dohodou, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán predložiť spor na rozhodnutie
príslušnému súdu v Slovenskej republike. Spory zmluvných strán neoprávňujú
Poskytovateľa zastaviť poskytovanie služby, ktorá je predmetom tejto Zmluvy .
Článok XII.
Záverečné ustanovenia

1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. augusta 2021, alebo do vyčerpania
finančného limitu uvedeného v čl. IV. ods. č.1 tejto Zmluvy, podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr.
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2.

Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými
dodatkami k Zmluve schválenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami.

3.

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto Zmluvou upravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

4.

Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom
Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a Poskytovateľ obdrží jeden rovnopis.

5.

Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle Objednávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Reálne plnenie Zmluvy môže nastať až po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli a svojim podpisom výslovne súhlasia so zverejnením tejto
Zmluvy a jej prípadných príloh a dodatkov, s výnimkou podpisov a čísiel bankových
účtov.

6.

Zmluvné strany sú povinné v tejto zmluve strpieť záväzok výkonu kontroly, auditu
alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a
Európskych spoločenstiev, súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky a s použitím
finančných prostriedkov kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť až do 31. 12. 2028.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy si pozorne prečítali, ich obsahu,
zmyslu a účinkom zhodne porozumeli a obsah zmluvy predstavuje ich skutočnú
a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že svoje
prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve považujú za určité a zrozumiteľné a tiež
potvrdzujú, že žiadny z týchto prejavov vôle nie je vyjadrený v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by
spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany na dôkaz
pravdivosti týchto vyhlásení a svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy pripojili svoje
nižšie uvedené podpisy.

V Sabinove, dňa 30. 09. 2019

Za Objednávateľa:

V Sabinove, dňa 16.9.2019

Za Poskytovateľa:

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

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

Mgr. Mária Futejová

František Onderčo

riaditeľka školy

konateľ spoločnosti
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