Zmluva o spolupráci
uzatvorená v zmysle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov
Zmluvné strany:
sídlo:
zastúpená:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Obec Podhájska
Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska
Mgr. Roman Ivan, starosta
VÚB, a.s.
175727172/0200
SK33 0200 0000 0001 7572 7172
00309192
2021059425
-

a
sídlo:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
DIČ:

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
Na Hôrke 29, 949 11 Nitra
ČSOB, a.s.
4002754824/7500
SK26 7500 0000 0040 0275 4824
102914038

dátum narodenia:
miesto narodenia:
ČOP:
rodné číslo:
číslo telefónu:
poisťovňa:

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Článok 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení aktualizácie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej ako „PHSR“) obce Podhájska na roky
2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030).

1.

Článok 2
Záväzky zmluvných strán
Za účelom realizácie predmetu tejto zmluvy sa RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.
zaväzuje vykonať nasledovné činnosti:
a. Aktualizácia analytickej časti PHSR.
b. Aktualizácia SWOT analýzy.
c. Identifikácia kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja.
d. Aktualizácia priorít a cieľov rozvoja obce pre prípravu strategickej časti PHSR.
e. Aktualizácia opatrení a aktivít pre prípravu programovej časti PHSR.
f. Aktualizácia realizačnej časti PHSR vrátane akčného plánu rozvoja obce.
g. Aktualizácia finančnej časti PHSR obce.
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h. Finalizácia aktualizácie PHSR.
Obec Podhájska sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť druhej zmluvnej strane
finančné prostriedky vo výške 550 EUR (slovom: päťstopäťdesiat EUR).
Obec Podhájska vyplatí druhej zmluvnej strane finančné prostriedky uvedené v bode 2
tohto článku bezhotovostným platobným prevodom na účet uvedený v záhlaví tejto
zmluvy najneskôr do 31. 3. 2022.
Článok 3
Doba plnenia
Zmluvné strany sa dohodli na realizácii predmetu plnenia odo dňa 09. 3. 2022 do
31. 3. 2022.
Pred uplynutím dohodnutej doby môže zmluvný vzťah skončiť:
a) dohodou zmluvných strán,
b) účastník zmluvy je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná
strana podstatným spôsobom poruší zmluvné povinnosti vyplývajúce z tejto
zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a je účinné dňom doručenia druhej
zmluvnej strane.
Článok 4
Osobitné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
a) Obec Podhájska zverejní na webovom sídle obce, alebo
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia,
môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Obec
Podhájska vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
Účastníci zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s obsahom, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.
RNDr. Hilda Kramáreková PhD. vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných
údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží každá
zmluvná strana.

Obec Podhájska, dňa 09.03. 2022

_________________________
Mgr. Roman Ivan
starosta obce

Nitra, dňa 09.03. 2022

______________________________________
RNDr. Hilda Kramáreková, PhD.

