ZMLUVA O DIELO č. 201622
podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
1. ZMLUVNÉ STRANY:
1.1.

Objednávateľ:

Názov: Obec Dubová
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 39, 900 90 Dubová
Zastúpený: Ľudovít Ružička, starosta obce
IČO:
00304735
DIČ:
2020662083
Bankové spojenie: VUB a.s., Štúrova 291/68, 900 01 Modra
IBAN:
SK6402000000000006620112
Tel./Fax:
033/6429324
Email:
starosta@dubova.sk
Web:
www.dubova.sk
(ďalej len ,,objednávateľ“)
a
1.2 Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel./Fax:
Email:

Peter Smrtník
Horné Saliby 433, 925 03 Horné Saliby
Peter Smrtník
44946007
1078480183
Slovenská sporiteľňa a.s..
SK1309000000005074847709
0910370845
peter.smrtnik1mail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)
1.2.1 Zhotovitel' a Objednádvatel' (d'alej aj ako ,,Zmluvné strany") týmto uzatvárajú medzi
sebou podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonnlka tuto Zmluvu o dielo (d'alej len aj
ako ,,Zmluva").
2. Predmet zmluvy
2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve pre
objednávateľa poskytne nasledovné služby:
- Poradenstvo

v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane
spracovania štúdií uskutočniteľnosti pre Obec Dubová
2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že po vykonaní týchto služieb, zaplatí dohodnutú cenu
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3. Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že v rámci poskytnutých služieb zhotoviteľ
predloží koncepciu pripravovaného projektu, poskytne poradenstvo v oblasti
environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti pre projekt Cykloturisticko-odpočinkové
centrá v obci Dubová, který je realizovaný v rámci aktivít projektu vypracovaného na
základe Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka - PRV pre opatrenie: 7 – Základné služby
a obnova vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 Podpora na investície do
rekreačnej infrastruktury, turistických informácií a do turistickej infrastruktury malých
rozmerov na verejné využitie, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie
v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV) a spracuje envirnomentálnu a
ekonomickú štúdiu uskutočniteľnosti predmetného projektu.

3. 2

Zhotoviteľ odovzdá environmentálnu a ekonomickú štúdiu uskutočniteľnosti v troch
vyhotoveniach.

4.

4.1

Čas plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu podľa
bodu 3. tejto Zmluvy:
Najneskôr do 31.05. 2016

4.2

5.

5.1

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa
s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti
dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
Zhotoviteľ poskytne službu podľa týchto podkladov objednávateľa :
- Skutkový stav predmetných objektov a verejných priestranstiev.
- Potrebné údaje o obci.
- Projektovú dokumentáciu spracovanú na předmětný objekt.
- Zoznam spoločensko-kultúrnych podujatí a spoločenských zájmových organizácií
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v obci.

5.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu Zmluvy poskytne
zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, podľa bodu V.1 tejto
zmluvy.

6. Cena plnenia, platobné podmienky

6.1

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu podľa bodu 3. je stanovená podľa
rozsahu poskytnutej dokumentácie objednávateľa zhotoviteľovi.

6.2

Za vyhotovenie Diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu (cenu)
pozostávajúcu z:

6.2.1 Odmeny vo výške 990,- EUR, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť do 10 dní od
podania príslušnej ŽoNFP.
6.2.2 Odmeny za vyhotovenie Diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu
(cenu) pozostávajúcu z odmeny vo výške 6 % z Oprávnených výdavkov, maximálne
však vo výške súčtu súm, ktoré príručka pre žiadateľa príslušná pre Opatrenie a Výzvu,
alebo Výzva, určí ako maximálne sumy výdavkov, ktoré možno zahrnúť do
Oprávnených výdavkov ako výdavky uvedené v písmene C, bodu 2, článku 45,
Nariadenia o podpore rozvoja vidieka, najviac však 3000 ,- EUR s DPH (slovom tritisíc
Eur), zníženej o zaplatenú časť odmeny podľa bodu 6.2.1 Zmluvy.
Túto odmenu sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť do 15 dní od vyplatenia prvej zálohovej
platby od Riadiaceho orgánu na účet Obce Dubová po Schválení predmetnej ŽoNFP.
Zhotoviteľ má nárok na odmenu podľa tohto bodu 6.2.2. Zmluvy len ak dôjde k
Schváleniu Žiadosti. Do sumy maximálnej odmeny podľa tohto bodu 6.2.2 Zmluvy
môžu byť zahrnuté len tie sumy výdavkov (z ktorých sa podľa tohto bodu počíta
odmena), ktoré budú v zmysle príslušnej príručky alebo Výzvy zaradené do
Oprávnených výdavkov Žiadosti.
6.2.3. Zhotoviteľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
7. Všeobecné dojednania

7.1

Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto Zmluvy - výlučne pre účely
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, prípadne prenechanie na využitie tretím
osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.

7.2

Túto Zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými zástupcami
zmluvných strán.

7.3

Táto Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
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8. Záverečné ustanovenia

8.1

Za „Agentúru“ sa pre účely Zmluvy považuje Pôdohospodárska platobná
agentúra. Za „Schválenie Žiadosti“ sa pre účely Zmluvy považuje vydanie rozhodnutia
Agentúry o schválení Žiadosti. Za „Oprávnené výdavky“ sa pre účely tejto Zmluvy
považujú všetky celkové výdavky (náklady) Projektu Objednávateľa, ktoré Agentúra
podporuje na základe Žiadosti v určenej výške nenávratným finančným príspevkom.

8.2

Za „Opatrenie“ sa pre účely Zmluvy považuje konkrétne opatrenie, podopatrenie,
resp. operácia, v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, v rámci ktorého sa
bude žiadať o nenávratný finančný príspevok pre financovanie Projektu. Zhotoviteľ je
oprávnený určiť, ktoré Opatrenie je pre Projekt Objednávateľa vhodné, a začať
vyhotovovať Dielo v rámci takto určeného Opatrenia. Za „Výzvu“ sa pre účely Zmluvy
považuje výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
Opatrenia, zverejnená ako prvá v poradí od podpisu Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve
uvedené inak.

8.3

Za „Nariadenie o podpore rozvoja vidieka“ sa pre účely tejto Zmluvy považuje
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013, o
podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005. V čase
uzatvorenia tejto Zmluvy je znenie bodu 2, článku 45, Nariadenia o podpore rozvoja
vidieka nasledovné:
„2. Výdavky oprávnené na podporu EPFRV sa obmedzujú na:
a) výstavbu, nadobudnutie
nehnuteľného majetku;

vrátane

lízingu

alebo

vylepšenie

b) kúpu alebo lízing nových strojov a zariadenia až do výšky trhovej
hodnoty aktíva;
c) všeobecné náklady spojené s výdavkami uvedenými v písmenách a)
a b), ako sú honoráre architektov, technikov a za konzultácie,
honoráre týkajúce sa poradenstva v oblasti environmentálnej a
hospodárskej udržateľnosti vrátane realizačných štúdií. Realizačné
štúdie ostávajú oprávnenými výdavkami, aj keď sa na základe ich
výsledkov nerealizujú žiadne výdavky uvedené v písmenách a) a b).
d) tieto nehmotné investície: nadobudnutie alebo vývoj počítačového
softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských
práv a ochranných známok;
e) náklady na vypracovanie plánov obhospodarovania lesov a
ekvivalentných nástrojov.“
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8. 4

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami
oboch Zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.

8. 5

Táto Zmluva sa uzatvára podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka;
vzťahy touto Zmluvou bližšie neupravené sa spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej Republiky.

8.6

Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s jej obsahom
oboznámené a že túto Zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej
vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a že záväzky z nej
vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť.

Dátum 04.04.2016

Dátum 04.04.2016

................................................
Ľudoví Ružička
Starosta obce Dubová
za objednávateľa

.....................................................
Peter Smrtník
za zhotoviteľa

spis 191/2016
zverejnené 4.4.2016
účinné od 5.4.2016
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