
ZMLUVA
miestny koordinátor MAS 3/2015

Poskytovateľ: Mgr. Ladislav Polák
Bytom 072 64 Inovce 23
IČO 46863036
DIČ 1040647498
Banka Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Michalovce
Č.Ú. 430567300115600
IBAN SIa4 5600 0000 0043 05673001, BIC KOMASIaX
(ďalej len "poskytovatel"')

Klient MAS - Zemplín pod Vihorlatom, o.z.,
Zastúpený Milan Ôrmezey, predseda výkonného výboru MAS
Sídlo Lekárovce 502, PSČ 072 54
IČO 42409179
DIČ 2120098167
Banka Prima banka Slovensko, a.s.,
C.U. 868372700115600
(ďalej len "klient" a ďalej spolu ako "zmluvné strany")

uzavreli túto

z m l u v u na výkon funkcie miestny koordinátor MAS

l.
Predmet a lehoty plnenia zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je výkon funkcie miestneho koordinátora MAS -
spracovanie všetkej agendy MAS, príprava podkladov na výbor a VZ MAS
a ďalšiu agendu podľa pokynov predsedu.

2. Miestny koordinátor bude zodpovedný najmä za:
a) Zvolávanie stretnutí pri spracovaní stratégie.
b) Zber a spracovanie údajov k analytickej časti stratégie (audit zdrojov,

SWOT analýza, identifikáciu potrieb, problémová analýza).
c) Administratívne činnosti súvisiace s chodom MAS počas prípravy stratégie

(prijímanie členov, výber a evidencia členských príspevkov, zápisnice zo
stretnutí orgánov MAS, evidencia dokumentov apod.)

d) Iné činnosti súvisiace s činnosťou MAS na základe pokynov výkonného
výboru.

Miestny koordinátor sa bude podieľať na:

a) Definovaní vízie, cieľa, priorít, opatrení a aktivít pri tvorbe strategického
rámca.
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b) Navrhovaní implementačného a finančného rámca stratégie.

2. Lehoty plnenia:
a) Priebežne do 30.11.2015 bod I. odstavec 2, písmeno a), b) ad).
b) V prípade získania štatútu MAS Do 31.12.2017 bod 1. odstavec 2,

písmeno c) ad).
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže zaniknúť aj jedným s týchto spôsobov:

a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) riadnym splnením zmluvných povinností oboch zmluvných strán,
c) výpoveďou jednej zo zmluvných strán.

4. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené v písomnej forme a musí byť doručené
druhej zmluvnej strane osobne, kuriérom, alebo doporučenou poštou. Odstúpenie
nadobúda účinnosť momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, alebo
momentom odmietnutia jeho prevzatia.

5. K ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť až po vyrovnaní všetkých záväzkov
voči obidvom stranám.

II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby klientovi s odbornou starostlivosťou.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri plnení záväzkov, ktoré mu vyplývajú z tejto

zmluvy bude bez zbytočného odkladu prerokúvať s klientom všetky otázky, ktoré
by mohli negatívne ovplyvniť priebeh a výsledok sledovaný touto zmluvou.

3. Klient je povinný zabezpečiť pre poskytovateľa všetky potrebné podklady k riadnej
realizácii služieb na základe jeho požiadaviek. Klient je tiež povinný informovať
poskytovateľa o skutočnostiach, ktoré môžu mať podľa jeho uváženia vplyv na
činnosť aj bez toho, aby ho na to poskytovateľ vyzval.

III.
Cena dodávky

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za práce podľa bodu l. odst.2 písmena a) ab)
vo výške 2 000.- €,

2. Zmluvné strany sa dohodli na cene za práce bodu I. odst.2 písmena c) a d) vo
výške maximálne do 500.- €/mesiac ( za administratívne práce 7.- E/hodina,
a poradenské služby 10.- El hodina).

3. Cena práce je bez DPH, nakoľko poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

IV.
Fakturácia a platobné podmienky

1. Fakturáciu vykoná dodávateľ po vykonaní jednotlivý prác, po odkonzultovaní,
odsúhlasením a prebratí prác predsedom výkonného výboru MAS.

2. Klient sa zaväzuje faktúru uhradiť do 15 dní od jej doručenia.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ služieb zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa
dozvie pri výkone svojej činnosti. Táto povinnosť trvá aj po ukončení činnosti.
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Tejto povinnosti poskytovateľa služieb môže zbaviť súd tiež klient, pre ktorého
služby boli vykonané.

2. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si túto zmluvu prečítali,
uzatvárajú ju slobodne, určite a vážne, nekonajú v tiesni ani za inak jednostranne
nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak ich
súhlasnej vôle ju vlastnoručne podpisujú

3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po dvoch exemplároch.

V Lekárovciach, dňa 19.08.2015 V Lekárovciach, dňa 19.08.2015

Miestna akčná skupina
Zemplín pod Vihorlatom. O.Z.
IGO 42409179 DIG 2120098167

Za klie~ta: g'
Milan Ormezey, v/
predseda výkonného výboru MAS/

Mgr, LADISLAV POLÁK
072 64 Inovce 23. tel. 0905986001
leO 46863036 Dlé 1040647498

Za poskytovateľa služieb:

Mgr(~22JOlák
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