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Zmluva o dielo č. 06/2017 
v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka uzavretá medzi 

 

 

 

Objednávateľ:  Obec Šuňava 

Sídlo:    Trojičné námestie 255/3, 059 39 Šuňava 

IČO:    00326437  

DIČ:   2021212710 

Tel:    052/7791436 

E-mail:  obecsunava@stonline.sk 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.   

Číslo účtu:  1600853001/5600 

  

 a 

 

Zhotoviteľ:    Emília Ringošová 

Sídlo:    Nová Lesná 131, 059 86 Nová Lesná 

Štatutárny zástupca:   Emília Ringošová 

IČO:    32 250 312 

DIČ:    1021343235 

Tel.:                  0948 841 401 

E-mail:            emi.ringosova@gmail.com 

Bankové spojenie:  Poštová banka, a.s. 0092052165/6500 

IBAN:   SK93 6500 0000 0000 9205 2165 

   

 

(ďalej len objednávateľ) 

 

a 

 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

 

I. 

Všeobecné ustanovenie 

 

Zhotoviteľ sa Zmluvou o dielo č. 06/2017 (ďalej len: „zmluva“) zaväzuje vykonať pre 

objednávateľa dielo špecifikované v článku II. zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 

zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie podľa článku V. zmluvy. 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je spracovanie Ţiadosti o grant z programu Európa pre občanov, 

opatrenie 2.1 Druţobné mestá pre ţiadateľa:   Obec Šuňava 

 

2. Predmet zmluvy pozostáva z nasledovných činností: 

- Spracovanie ţiadosti o grant 

- Odoslanie ţiadosti o grant spôsobom stanovaným vo výzve 
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- Komunikácia v mene objednávateľa s výkonnou agentúrou EACEA 

- Správa konta objednávateľa v systéme ECAS 

 

III. 

Termín odovzdania diela 

 

1. Termín odovzdania diela objednávateľovi je do 1. septembra 2017, do ktorého zhotoviteľ odovzdá 

dielo objednávateľovi spôsobom uvedeným v čl. IV. zmluvy v celosti. 

 

2. V prípade porušenia povinností objednávateľa podľa článku VII. bodu 4 tejto zmluvy 

a vzájomného odsúhlasenia dĺţky takto spôsobeného oneskorenia pri vykonávaní diela zmluvné 

strany dodatkom k tejto zmluve stanovia nový termín odovzdania diela. 

 

3. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym spracovaním a odovzdaním dokumentácie podľa  čl. 

II. zmluvy. 

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, ţe dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu 

spôsobom a podľa podmienok uvedených v článku VI. zmluvy. 

 

5. Prípadné zmeny upresnia dodatky k tejto zmluve. 

 

 

IV. 

Spôsob odovzdania a preberania diela 

 

1. Zhotoviteľ odovzdá dielo do rúk objednávateľa v sídle objednávateľa v elektronickej aj tlačenej 

forme.  

 

2. Prevzatie diela potvrdia zmluvné strany svojimi podpismi v preberacom protokole. 

 

 

V. 

Cena za dielo a spôsob jej úpravy 

 

1. Cena za vykonanie diela podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za celkovú cenu 1000,00 EUR, slovom: tisíc eur. 

 

3. Zhotoviteľ vypracuje a dodá kompletnú dokumentáciu v rámci dohodnutej ceny vo forme podľa 

článku IV. bodu 1. zmluvy. 

 

4. V prípade, ţe ţiadosť o grant pre ktoréhokoľvek ţiadateľa uvedeného v čl. 2 ods. 1 nebude 

podporená zo strany grantovej agentúry EACEA, sa zhotoviteľ zaväzuje, ţe pre objednávateľa 

spracuje novú Ţiadosť o grant z programu Európa pre občanov opatrenie 2.1 Druţobné mestá za 

cenu 0,- EUR, slovom nula eur a podá ju do najbliţšieho vyhláseného kola. 

 

 

VI. 

Platobné podmienky a fakturácia 
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1. Objednávateľ sa zaväzuje, ţe zaplatí zhotoviteľovi cenu dohodnutú v čl. V. bode 2. zmluvy 

formou úhrady predfaktúry vo výške 50% a po odovzdaní diela bude vystavená faktúra spôsobom 

podľa čl. IV. zmluvy na celkovú cenu podľa cit. ust. zmluvy. 

 

2. Lehota splatnosti faktúry podľa bodu 1. tohto článku zmluvy je 7 dní odo dňa doručenia faktúry. 

 

 

VII. 

Spôsob vykonávania diela a spolupráca zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ vykonáva dielo na náklady objednávateľa. 

 

2. Zhotoviteľ vykonáva dielo sám. Pri riešení dielčích záleţitostí vykonávania diela sa však 

zmluvné strany môţu dohodnúť, ţe zhotoviteľ je oprávnený poţiadať o poskytnutie súčinnosti 

objednávateľa. 

 

3. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodrţiavať pokyny objednávateľa a pouţiť pomocné 

materiály a informácie poskytnuté objednávateľom. 

 

4. Objednávateľ je povinný prostriedky, pomocné materiály a informácie potrebné na vykonanie 

diela odovzdať, resp. poskytnúť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po uzavretí zmluvy 

a v prípade, ţe v čase uzavretia zmluvy nie sú k dispozícii, v dostatočnom časovom predstihu tak, 

aby zhotoviteľ mal primeraný časový priestor na vykonanie diela, resp. na zapracovanie 

dodatočných informácií a údajov, ibaţe z povahy niektorých prostriedkov, pomocných materiálov 

a informácií nevyplýva, ţe ich má obstarať zhotoviteľ. 

 

5. Účastníci tejto zmluvy majú vzájomnú oznamovaciu povinnosť o skutočnostiach, ktoré môţu 

mať pre druhého účastníka rozhodný význam v súvislosti s plnením povinností účastníkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy. O týchto skutočnostiach sú povinní informovať druhého účastníka 

bezodkladne. 

 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivost' o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 

v súvislosti s vykonávaním diela od objednávateľa, resp. prostredníctvom objednávateľa. 

 

 

VIII. 

Znášanie nebezpečenstva a zodpovednosť za vady diela 

 

1. Nebezpečenstvo a zodpovednosť za riadne a včasné vykonanie diela zhotoviteľ znáša voči 

objednávateľovi sám. 

 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo bude mať v čase jej odovzdania objednávateľovi.  

 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli následkom pouţitia nesprávnych pokynov, 

materiálov a informácií poskytnutých objednávateľom. 

 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za oneskorené vykonanie diela, ktoré bolo spôsobené porušením 

povinností objednávateľa podľa článku VII. bodu 4. zmluvy, ak na to objednávateľa písomne 

a bez zbytočného odkladu upozornil. 

 

5. Reklamačná lehota je 15 pracovných dní od odovzdania diela. 
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6. Za vady, ktoré sa prejavili po tejto lehote, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností. 

 

7. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, ţe počas reklamačnej lehoty má objednávateľ 

právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.  

 

8. Vady, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá, po uplynutí reklamačnej lehoty odstráni zhotoviteľ za 

odplatu, na ktorej sa účastníci zmluvy dohodnú. Takáto dohoda musí byť spracovaná vo forme 

dodatku k tejto zmluve. 

 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela v zmysle bodu 7. tohto článku do 15 

pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

 

10. Objednávateľ sa zaväzuje, ţe prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou do rúk zhotoviteľa. 

 

 

IX. 

Zmluvné pokuty 

 

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo uplatniť voči 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z dohodnutej ceny diela za kaţdý deň meškania. 

 

2. V prípade, ţe zhotoviteľ nedodrţí termín plnenia v zmysle čl. III. bodu 1. tejto zmluvy (príp. jej 

dodatkov), objednávateľ má právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % 

z dohodnutej ceny diela za kaţdý deň omeškania. Právo na prípadnú náhradu škody tým zostáva 

nedotknuté. 

 

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený dielo, t.j. v akejkoľvek forme zachytený výsledok činnosti 

poskytnúť inej osobe, neţ objednávateľovi a ani pouţiť dielo pri vykonávaní iného diela pre tretiu 

osobu po dobu jedného roka od odovzdania diela. Pre prípad porušenia tohto zákazu je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny za dielo podľa článku V. tejto 

zmluvy. 

 

4. Zmluvná pokuta sa musí uplatniť u účastníka zmluvy, ktorý porušil svoje zmluvné povinosti 

v písomnej forme do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode vzniku nároku na zmluvnú pokutu 

oprávnený účastník dozvedel. 

 

 

X. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a trvá od dňa je podpísania obomi zmluvnými stranami 

a končí dňom odovzdania diela do rúk objednávateľa a zaplatením za zhotovrnie diela 

objednávateľom. 

 

2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa môţu menit', prípadne zrušiť vzájomnou dohodou 

písomnými dodatkami k tejto zmluve, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe ich vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú 
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ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. 

 

4. Zmluva bola spísaná v dvoch vyhotoveniach, pričom kaţdá zo zmluvných strán obdrţí jedno 

vyhotovenie. 

 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť deň po 

dni jej zverejnenia podľa zákona. 

 

 

V Novej Lesnej, dňa 23.08.2017              V Šuňave, dňa 23.08.2017 

      

 

Za zhotoviteľa: Emília Ringošová       Za objednávateľa: Stanislav Kubaský 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Emília Ringošová  Stanislav Kubaský 

    

 


