
Zmluva na zabezpečenie výkonu manažmentu a administratívnej kapacity 

(uzatvorená v zmysle § 269 a nasledovných Obchodného zákonníka v platnom znení) 

 

I. Zmluvné strany 

 

Názov:  Mikroregión 11 PLUS 

Adresa:  Nám. A. Hlinku č. 31, 919 43 Cífer 

IČO:  45738807 

DIČ:  2023563652 

Zastúpený: Mgr. Maroš Sagan, PhD., predseda 

Kontakt: info@mikroregion-11plus.sk 

(ďalej len „MR 11 PLUS“) 

a 

Názov:  Range REAL, s.r.o. 

Adresa:  Nám. SNP č. 3, 917 01 Trnava 

IČO:  46616527 

DIČ:  2023484760 

Zastúpený: Mgr. Viera Turanská, konateľ 

Kontakt: range@range.sk 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

II. Predmet zmluvy 

Táto zmluva upravuje vzťah medzi MR 11 PLUS a Dodávateľom. Dodávateľ v zmysle tejto zmluvy 

zodpovedá za zabezpečenie potrebnej manažérskej a administratívnej kapacity v dohodnutom rozsahu 

tak, aby podľa pokynov MR 11 PLUS boli včas a riadne realizované všetky úkony potrebné na 

zabezpečenie riadneho chodu MR 11 PLUS, vrátane projektového manažmentu realizovaných 

projektov a takisto potrebnej administratívnej kapacity).  

 

III. Obsah 

Dodávateľ zabezpečí pre MR 11 PLUS, v súlade s platným právnym poriadkom, stanovami MR 11 PLUS, 

zásadami, pokynmi a inými rozhodnutiami orgánov MR 11 PLUS všetky potrebné úkony a činnosti ako: 

a) manažovanie chodu organizácie na základe pokynov orgánov MR 11 PLUS 

b) príprava podkladov pre plánovanie a rozhodovanie orgánov MR 11 PLUS 



c) vykonávanie uznesení orgánov MR 11 PLUS 

d) podieľanie sa na spracovaní návrhov predkladaných Valnému zhromaždeniu MR 11 PLUS 

e) obstaranie bežných záležitostí MR 11 PLUS 

f) predkladanie dôležitých otázok súvisiacich s činnosťou MR 11 PLUS  predsedovi  a VZ  

g) nevyhnutné administratívne úkony potrebné na chod MR 11 PLUS 

Samotné personálne obsadenie potrebné na zabezpečenie plnenia dohodnutého obsahu zmluvy je 

zodpovednosťou Dodávateľa. Uvedené personálne obsadenie Dodávateľ oznámi Predsedovi MR 11 

PLUS vopred. Ak Dodávateľ neurčí na zabezpečenie výkonu podľa tejto zmluvy inú osobu, má sa za 

to, že uvedené úkony zabezpečí konateľ Dodávateľa.  

IV. Čas, odplata 

Uvedená zmluva sa uzatvára na 12 mesiacov od 1.2.2022 do 31.1.2023. Za výkon uvedených aktivít 

patrí Dodávateľovi mesačná paušálna odmena vo výške 1.000 EUR.  Cena je konečná. Uvedenú sumu 

je Dodávateľ oprávnený fakturovať mesačne, vždy po skončení príslušného mesiaca so splatnosťou 14 

dní.   

V. Zodpovednosť 

Dodávateľ nie je oprávnený konať v mene MR 11 PLUS na vlastný účet a vlastnú zodpovednosť. Všetky 

úkony Dodávateľa podliehajú schváleniu Predsedu MR 11 PLUS. Dodávateľ je povinný sa zúčastniť 

zasadnutí orgánov MR 11 PLUS na základe pokynu Predsedu MR 11 PLUS. MR 11 PLUS poskytne 

Dodávateľovi všetky potrebné informácie a podklady a potrebné priestorové a materiálne vybavenie 

na zabezpečenie riadneho výkonu dohodnutých úloh, najmä kancelársku miestnosť v sídle MR 11 PLUS.    

 

VI. Spoločné a záverečné ustanovia 

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán. Zmluva sa uzatvára v dvoch 

vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu jedno vyhotovenie. Zmluva nadobúda platnosť podpisom 

oboch zmluvných strán a účinnosť po zverejnení na webovom sídle MR 11 PLUS  

 

V Cíferi, 24.1.2022      V Trnave, 24.1.2022 

 

 

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

 Mgr. Maroš Sagan, PhD.      Mgr. Viera Turanská 

 Predseda MR 11 PLUS                 konateľ Range REAL, s.r.o. 

 

 

 


