Zmluva o outsourcingu
v zmysle § 269., odst.2. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

1/ TATRAN FUTBAL ARÉNA s.r.o., Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO: 50494970
DIČ:2120377457
IČ DPH: SK 2120377457
Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. pobočka Prešov
IBAN: SK 98 5600 0000 0023 6244 7001
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sro, vložka č.33500/P
V mene spoločnosti koná : Ing Artúr Benes – konateľ spoločnosti
/ ďalej ako „ objednávateľ „ /
a
2/ Agentúra regionálneho rozvoja PSK z.p.o., Prostejovská 117, 080 01 Prešov
IČO: 37885341
DIČ: 202194654
IČ DPH: SK 202194654
Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko a.s. pobočka Prešov
IBAN: SK 63 5600 0000 2916 7001
Zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb dňa 19.01.2005, registrový úrad: Okresný
Úrad Prešov, č.k. 2005/0200/Pa-001
V združenia koná: Phdr. Vladimír Ledecký – predseda Správnej rady
/ ďalej ako „ dodávateľ „ /

Čl. I.Predmet zmluvy
1.Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi za dohodnutú úplatu
služby vnútropodnikovú personálnu kapacitu dodávateľa (outsourcing) na zabezpečenie služieb
určených v tejto zmluve .
2.Rozsah poskytovanej služby dodávateľom objednávateľovi je nasledovný:
- zabezpečenie spracovania všetkých relevantných štúdií a expertíz, potrebných ku vydaniu
jednotlivých povolení a schválení investičného zámeru objednávateľa
- rokovania s dotknutými orgánmi v súvislosti s podávaním žiadostí o územné konania, stavebné
povolenia, povolenia na zbúranie objektu a to: Stavebný úrad mesto Prešov, Úrad regionálneho
zdravotníctva, Hasičský zbor SR, VSD a.s., VVS a.s., SPP a.s., Okresný úrad a jeho odborné zložky,
Mestský úrad a jeho odborné zložky,
- identifikácia a rokovanie s majiteľmi garáži identifikovaných na dotknutom území výstavby
FUTBAL TATRAN ARÉNY v meste Prešov,
- príprava zmlúv o budúcich zmluvách na predaj vyššie uvedených garáži a príprava zmlúv o budúcich
zmluvách na predaj novopostavených garáží,
- rokovanie s VSD a.s. v súvislosti s preložením trafostanice na nový vzájomné odsúhlasený pozemok,
- rokovania s projekčnými kanceláriami v súvislosti s prípravou projektových dokumentácií na
výstavbu FUTBAL TATRAN ARÉNA v meste Prešov, v súvislosti s búracími prácami starého futbalového
štadióna a priľahlých garáží,
- organizovanie potrebných súťaží menom objednávteľa v zmysle zákona o VO,
- jednanie s dodávateľmi a subdodávateľmi dotknutých stavieb a vnútorného vybavenia.

Čl. II. Dĺžka trvania služby
1.Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť pre potreby objednávateľa svoje vnútropodnikové kapacity po
dobu dvoch mesiacov – október 2017 a november 2017 na zabezpečenie všetkých služieb uvedených
v bode 1. Čl.I. tejto zmluvy.
2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť pre objednávateľa svoje vnútropodnikové kapacity na odbornej
úrovni s dostatočnými skúsenosťami pre splnenie predmetu zmluvy.
3. Služby poskytnuté dodávateľom budú po ukončení platnosti tejto zmluvy prebraté na základe
preberacieho protokolu a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť záverečnej faktúry dodávateľa.

Čl. III. Cena za služby
1.Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli na nasledovnej cene za poskytnutie služby:
-za poskytnutie vnútropodnikových kapacít dodávateľa objednávateľovi je objednávateľ povinný
zaplatiť dodávateľovi za mesiac poskytovania služieb v zmysle tejto zmluvy sumu 6.000 EUR bez DPH
- celková suma za poskytnutie služby dodávateľa predstavuje sumu 12.000 EUR bez DPH

Čl.IV. Platobné podmienky
1.Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach:
- dodávateľ do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy vystaví zálohovitú faktúru na 50%
z celkovej ceny za službu vrátane DPH ,so splatnosťou 7 pracovných dní odo dňa doručenia
objednávateľovi,
-objednávateľ sa zaväzuje uhradiť vyššie uvedenú zálohovú faktúru v lehote splatnosti,
-dodávateľ do 5 pracovných dní odo dňa podpisu preberacieho protokolu objednávateľom vystaví
záverečnú faktúru za službu vrátane DPH, so splatnosťou 7 pracovných dní odo dňa doručenia
-objednávateľ sa zaväzuje uhradiť vyššie uvedenú záverečnú faktúru v lehote splatnosti.

Čl.V. Zmluvné pokuty a penále

1.V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúry vystavené dodávateľom v lehote splatnosti má
dodávateľ nárok na 0,05% penále za každý deň omeškania, celkovo až do výšky 20% z celkovej
vystavenej sumy.

Čl.VI. Záverečné ustanovenia
1.Uvedená zmluva o outsourcingu môže byť ukončená:
- vzájomnou dohodu zmluvných strán,
-uplynutím lehoty určenej v tejto zmluve,
-jednostranným odstúpením od zmluvy za závažné porušenie zmluvných podmienok , pričom
zmluvná strana pred odstúpením je povinná vyzvať druhú stranu na zjednanie nápravy v primeranej
lehote.
2. Zmluva o outsourcingu je nepomenovanou zmluvou v zmysle § 269.,odst.2. Obchodného
zákonníka a riadi sa ustanoveniami zákonov SR a to hlavne ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.Uvedená zmluva je platná dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia vo webovom sídle objednávateľa.
4.Uvedená zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po
jednom exempláre.

V Prešove, dňa 27.9.2017

................................................................
Objednávateľ

.............................................................
Dodávateľ

