Č. j.: 654/2019
ZMLUVA O DIELO č. 7
na zhotovenie projektu
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný
zákonník)
v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany
Zmluvnou stranou na strane objednávateľa je:
Názov: Obec Turčianska Štiavnička
Zastúpený: Peter Očka, starosta obce
Sídlo: Jána Kostru 92/76,
IČO:

00316997

DIČ:

2020595082

038 51 Turčianska Štiavnička

(ďalej len „objednávateľ“)
Zmluvnou stranou na strane zhotoviteľa je:
Názov:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Agroeduka občianske združenie
Ing. Pavol Štefánek, predseda
Hlavná 1, 911 05 Trenčín
42023661
2022438924
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0274430307/0900
SK41 0900 0000 0002 7443 0307

(ďalej len „zhotoviteľ“)
Článok I
Účel zmluvy
Účelom tejto zmluvy o dielo sú poradenské služby pri vypracovaní žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) v rámci
výziev vyhlásených miestnou akčnou skupinou v zmysle implementácie stratégie CLLD –
podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou.

Článok II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je dielo, ktorým sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
a) hmotne zachytený výsledok činnosti zhotoviteľa, t.j. písomný projekt predkladaný za
účelom získania nenávratného finančného príspevku z PRV 2014 – 2020 v rámci
miestnej akčnej skupiny (ďalej len „MAS“), ktorej je objednávateľ členom (ďalej len
„dielo“): Vlastný písomný projekt vo forme Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „ŽoNFP“) vytvorený a vygenerovaný cez informačný systém ITMS2014+,
Projekt realizácie, Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu, Rozpočet projektu
podľa Príručky pre prijímateľa LEADER v aktuálnom znení.
b) nahratie všetkých povinných príloh do systému ITMS2014+ v zmysle pokynov výzvy
príslušnej MAS a podľa Príručky pre prijímateľa LEADER v aktuálnom znení.
c) tvorba podkladov pre proces verejného obstarávania (ďalej len „VO“) vrátane zoznamu
príloh k VO a čestného vyhlásenia o kompletnosti VO
d) nevyhnutné úpravy diela a poradenstvo v procese schvaľovania projektu až po podpis
zmluvy medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „PPA“) a
objednávateľom.
e) v procese implementácie projektu zhotoviteľ poskytne maximálnu súčinnosť
objednávateľovi pri zmenách v projekte, konzultácie na MAS/PPA ohľadom zmien v
projekte a v prípade potreby vypracuje žiadosť o zmenu v projekte,
f) zhotoviteľ poskytne poradenstvo a súčinnosť objednávateľovi pri vypracovaní
kompletnej dokumentácie k žiadosti o platbu vrátane monitorovacej správy a ďalších
povinných príloh potrebných až k čerpaniu nenávratného finančného príspevku.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať
dielo uvedené v bode 1 tohto článku riadne a včas a vykonané dielo odovzdať v čase a
mieste uvedenom v článku III tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy,
zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške a spôsobom uvedeným v článku IV
tejto zmluvy a poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne a včasné
vykonanie diela.
Článok III
Čas a miesto plnenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá dielo najneskôr deň pred termínom
vyhláseným MAS na predkladanie Žiadostí o NFP. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo
len oproti dokladu, ktorým objednávateľ preukáže zaplatenie časti celkovej ceny podľa
článku IV, bod 4., písm. a) tejto zmluvy. Pokiaľ nebude úhrada tejto časti ceny
objednávateľom zhotoviteľovi preukázaná, nie je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním
diela.
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2. Zhotoviteľ odovzdá dielo vo forme určenej metodikou MAS, vždy však najmenej v počte
vyhotovení podľa metodiky určenej MAS, ktoré objednávateľ predloží na MAS a jedno
vyhotovenie v písomnej forme pre archívne účely objednávateľa. Zmluvné strany sa
dohodli, že dielo je možné poslať i poštou formou doporučeného listu.
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v mieste sídla objednávateľa prostredníctvom svojho
konateľa alebo zástupcu pre odborné záležitosti, príp. iného povereného zamestnanca.
4. Objednávateľ prevzatie a prehliadku diela potvrdí zhotoviteľovi podpísaním protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela (preberací protokol), pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
5. Odovzdaním diela nadobúda objednávateľ k nemu vlastnícke právo a prechádza na neho
nebezpečenstvo škody na diele.
6.

Dátumom dodania služby podľa čl. II bodu 1.b) bude dátum schválenia zmluvy (Dátum
účinnosti zmluvy) uzatvorenej medzi objednávateľom a PPA.

Článok IV
Cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo, ktorá bude 1 500,00 €, ktorú sa
objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť v dvoch častiach podľa bodu 3, tohto článku;
časť ceny za dielo uvedenej v bode 3. písm. b) tohto článku bude objednávateľ povinný
zaplatiť za predpokladu splnenia podmienky uvedenej v tomto bode.
Celková cena za dielo je cenou bez DPH; nie sme platcami DPH.
2. Celkovú cenu tvoria všetky náklady vynaložené zhotoviteľom na riadne a včasné vykonanie
diela ako aj odmenu pre zhotoviteľa za vykonanie diela.
3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi celkovú cenu za dielo prevodom na
bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to nasledovne:
a) Časť ceny za dielo vo výške 1000,00 € (slovom: jedentisíc eur) najneskôr v deň
odovzdania (preukázaného odoslania) diela.
b) zostávajúcu časť celkovej ceny za dielo vo výške 500,00 € (slovom: päťsto eur) do 14
dní odo dňa vystavenia faktúry zhotoviteľa, ktorú tento vystaví dátumom dodania zverejnenia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, uzatvorenej medzi objednávateľom a
PPA; o tejto skutočnosti je objednávateľ povinný informovať zhotoviteľa bez
zbytočného odkladu po tom, ako sa o nej dozvedel.
Článok V
Práva a povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri vykonávaní diela všeobecne záväzné právne
predpisy v aktuálnom znení, najmä Príručku pre žiadateľa o poskytnutie NFP v
aktuálnom znení, jej prílohy a ostatné súvisiace predpisy.
2. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s príslušnými
ustanoveniami tejto zmluvy.
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3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do jeho prevzatia
objednávateľom.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť a zabezpečiť utajenie informácií
obsiahnutých v podkladoch prevzatých od objednávateľa, ktoré sú predmetom
obchodného tajomstva objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť tieto
podklady na iný účel ako je zhotovenie diela.
5. Zhotoviteľ nie je povinný začať, príp. pokračovať vo vykonávaní diela, ak je
objednávateľ v omeškaní so splnením povinností uvedených v čl. VI body 1. a 3. tejto
zmluvy. O dobu, počas ktorej je objednávateľ v omeškaní, sa predlžuje doba určená na
odovzdanie diela podľa čl. III bod 1. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, keď objednávateľ nesplní
povinnosť ustanovenú v čl. VI body 1. a 3. tejto zmluvy ani po poskytnutí primeranej
lehoty zhotoviteľom.
7. Objednávateľ zabezpečí potrebné prílohy v súlade so zoznamom príloh potrebných ku
žiadosti poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) z PRV.

Článok VI
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po uzatvorení
tejto zmluvy všetky podklady potrebné na riadne a včasné vykonanie diela (Podklady na
vypracovanie ŽoNFP, Projektu realizácie, tabuľkovej časti, zároveň odovzdať projektovú
dokumentáciu/jednoduchý situačný nákres, rozpočet) najneskôr 1 mesiac pred plánovaným
predložením dokladov na MAS. Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov
podkladov. V prípade nedodržania termínu na odovzdanie podkladov objednávateľom si
zhotoviteľ vyhradzuje právo posunúť časový termín odovzdania diela o dobu omeškania
objednávateľa.
2. Objednávateľ je povinný prevziať dielo v dohodnutom čase a mieste a uhradiť cenu za dielo
v súlade s čl. III tejto zmluvy.
3. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi na požiadanie súčinnosť potrebnú pre
riadne a včasné zhotovenie diela.
4. Objednávateľ nie je oprávnený použiť dielo na iný účel ako je uvedené v článku I tejto
zmluvy.
5. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi všetky skutočne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli
v prípade, že využil svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa čl. V bod 6 tejto zmluvy.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ neplní povinnosti
podľa čl. II bod 3 a čl. V bod 1 tejto zmluvy, ktoré vedú alebo by mohli viesť k podstatnému
porušeniu zmluvy. Pre právne účinky odstúpenia od zmluvy platia ustanovenia § 349 a nasl.
Obchodného zákonníka.
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Článok VII
Vady diela
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade výskytu vád diela sa použijú ustanovenia
Obchodného zákonníka o vadách diela (§ 560 a nasl.).
2. V prípade výskytu vád diela je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady diela bez
zbytočného odkladu po tom, čo objednávateľ vadu zistil a uplatnil včas písomne reklamáciu
u zhotoviteľa. Ustanovenie § 562 Obchodného zákonníka nie je týmto dotknuté.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1. Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu.
3. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.
4. Objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi súhlas podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so spracovaním
osobných údajov v rozsahu všetkých osobných údajov poskytnutých objednávateľom
zhotoviteľovi na základe tejto zmluvy pre vlastné potreby zhotoviteľa a pre potreby osôb
spolupracujúcich so zhotoviteľom pri plnení záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
Objednávateľ tiež súhlasí, aby zhotoviteľ mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním,
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré
obsahujú osobné údaje.
5. Strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej
obsahom pripájajú svoje podpisy.
6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa 11. 11. 2019

.............................................
Peter Očka
Objednávateľ

..................................................
Ing. Pavol Štefánek
Zhotoviteľ
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