
ZMLUVA
o poskytovaní služieb č. 0115

uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

medzi

OBEC Slanská Huta
Sídlo: Slanská Huta 68, 044 17 Slanec 

Zastúpená: Daniel Stančik, starosta
IČO: 00691330                            
DIČ: 2021261418 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.                                      
IBAN: SK98 5600 0000 0004 3660 9001 
(ďalej len objednávateľ)

SOKOTRA, s.r.o.
Sídlo: Pajorova 3, 040 01 Košice
Zastúpená: Štefan Potočňák, konateľ
IČO:36 595 934
DIČ: 2022051218 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.   
IBAN:  SK4856000000002153151001
zapísaná v OR OS Košice I.,odd.Sro,vl.č.16868/V
(ďalej len poskytovateľ)

Čl. I. Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ spracuje všetky turisticky zaujímavé informácie o miestach a aktivitách 
v obci a v jej katastri a zverejní ich v elektronickom turistickom sprievodcovi  
Regiónom Slanské vrchy /www.slanskevrchy.eu/, ktorý prevádzkuje Klaster 
cestovného ruchu Slanské vrchy. Tieto informácie budú verejnosti prístupné 
bezodplatne. 

2. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi poradenstvo pri zriaďovaní a prevádzke  
turistického infocentra v obci a pri jeho začlenení do siete infocentier, ktorú 
prevádzkuje Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy v zmysle Základných pravidiel 
pre prevádzku infocentier, ktoré sú prílohou tejto zmluvy.

3. Poskytovateľ zabezpečí objednávateľovi poradenstvo pri spracovaní projektov 
a žiadostí o dotácie z  fondov zameraných na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu.

Čl. II. Čas plnenia

1. Táto zmluva  sa uzatvára na dobu určitú odo dňa podpisu zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami do 31.12.2016.

http://www.slanskevrchy.eu/


Čl. III. Odmena za poskytovanie služieb

1. Cena za poskytnutie služieb je 0,22 € na obyvateľa, max. však 300 € na obec, t.j. spolu
52,80 €, slovom: päťdesiatdva eur, osemdesiat centov. Poskytovateľ nie je platcom 
DPH. 

2. Odmena je splatná po zverejnení turistických informácií v elektronickom turistickom 
sprievodcovi a ich schválení objednávateľom na základe faktúry vystavenej 
poskytovateľom so splatnosťou 7 dní. 

Čl. IV. Ďalšie dojednania 

1. V cene služby je zahrnutá priebežná aktualizácia údajov v turistickom sprievodcovi 
na základe požiadavky objednávateľa alebo ním poverenej osoby počas celej doby trvania 
tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na úpravu takto poskytnutých podkladov v súlade 
s aktuálnymi potrebami turistického sprievodcu.  

3. Poskytovateľ sa zaväzuje aktualizovať informácie aj bez podnetu objednávateľa tak, 
aby boli vždy aktuálne a pravdivé. 

4. Poradenstvo pri zriaďovaní turistického infocentra v obci zahŕňa:                                 
a) oboznámenie objednávateľa s koncepciou budovania siete infocentier v Regióne 
Slanské vrchy, ktorú zastrešuje Klaster cestovného ruchu Slanské vrchy,                       
b) vytipovanie a prehliadku vhodných objektov resp. prevádzok v obci – preferované 
sú fungujúce prevádzky súkromných podnikateľov /predajne, kaviarne, reštaurácie, 
pizzerie, penzióny, zariadenia cestovného ruchu atď./,                                                    
c) rokovania so záujemcom o prevádzkovanie infocentra a prípravu zmluvy 
o prevádzkovaní infocentra medzi záujemcom a Klastrom cestovného ruchu Slanské 
vrchy.

5. Poskytovateľ negarantuje uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní infocentra a jeho 
zriadenie v obci počas trvania tejto zmluvy.

6. Poskytovateľ je povinný postupovať pri plnení zmluvy s náležitou odbornou 
starostlivosťou a v súlade s cieľmi Klastra cestovného ruchu Slanské vrchy a všetkých 
záväzných dokumentov súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu v regióne.

Čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy  v zmluve neupravené sa  riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ďalšími platnými právnymi normami a súvisiacimi predpismi.

2. Zmluva je vyhotovená v  dvoch exemplároch, každá strana obdrží jeden.
3. Zmluva   nadobúda  platnosť dňom   podpisu  oboma  zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

       V Slanskej Hute, dňa 07.04.2016                              V Košiciach, dňa 07.04.2016

 

 ............................................................                           ............................................................
                Objednávateľ                                                                      Poskytovateľ


