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Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle§ 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný  zákonník v platnom znení 

(ďalej len „zmluva“) 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:    Obec Myslina 

Sídlo:    Myslina 19, 066 01 p. Humenné 

IČO:    00323268 

DIČ:    2021232774 

Zastúpenie:    Helena Podolinská, starostka obce 

Č. účtu:    4251193001/5600 

Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 

  

   (ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ:     PROGRANT, s. r. o. 

Sídlo:       Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava 

IČO:     51951380 

DIČ:     2120842482 

Zastúpenie:      Ing. Martin Gregor, konateľ spoločnosti 

IBAN:     SK9783300000002201502102 

Bankové spojenie:     Fio banka, a.s. 

 

    

   (ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať pre objednávateľa Spracovanie 
ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“, v zmysle rozsahu diela 
špecifikovaného v bode 2.2 tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť mu za riadne vykonané a včas 
dodané dielo cenu za jeho vykonanie. 

2.2 Vypracovaním projektu sa rozumie: 

a) vypracovanie formulára žiadosti o NFP, 

b) vypracovanie podrobnej textovej časti opisu projektu a finančnej analýzy projektu, 

c) formálna kontrola projektu a povinných príloh, 

d) doručenie projektu, žiadosti o poskytnutie finančného príspevku spolu s požadovanými 
náležitosťami (prílohami) na adresu príslušného riadiaceho alebo sprostredkovateľského 
organu riadne a včas, 

e) komunikácia s riadiacim orgánom konkrétneho EU fondu, sledovanie meniacich sa podmienok 
konkrétnej výzvy. 

 

Článok III. 

Termíny vykonania diela, miesto a spôsob dodania diela 

3.1.     Zhotoviteľ je povinný dodať ŽoNFP v termíne do 15.05.2019 na adresu príslušného riadiaceho alebo 
sprostredkovateľského orgánu.  

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi jeden originál ŽoNFP do 15 dní od odovzdania 
riadiacemu alebo sprostredkovateľskému orgánu v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP. 

 

Článok IV. 

Cena  a platobné podmienky 

4.1       Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o 
 cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

Cena za vykonanie diela je 550,-- EUR (slovom: päťstopäťdesiat eur, ďalej len „cena diela“). Cena je 
bez DPH, nakoľko Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

4.2  Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru, ktorá musí  obsahovať všetky náležitosti 
požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi  predpismi nasledovne: 

a) Vyúčtovaciu faktúru vo výške 100 % z ceny uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy po odovzdaní 
ŽoNFP riadiacemu alebo sprostredkovateľskému orgánu v zmysle výzvy. 

4.3      Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru v 2 vyhotoveniach. 

4.4      Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
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Článok V. 

Poskytovanie súčinnosti 

5.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť na vykonanie predmetu tejto 
zmluvy o dielo. 

5.2 Súčinnosťou sa rozumie poskytnúť relevantné a pravdivé informácie potrebné k vykonaniu predmetu 
diela a komunikačnú súčinnosť. 

5.3 Dodržanie vyššie stanovených termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa. 

5.4 Súčinnosťou sa taktiež rozumie dodanie prístupu do systému ITMS 2014+ počas celej doby platnosti 
tejto zmluvy a do doby poznania posúdenia ŽoNFP Objednávateľa. 

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania predmetu tejto zmluvy poskytne poskytovateľovi 
nevyhnutne potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä vo včasnom odovzdaní vstupných 
podkladov, v odovzdaní potrebnej dokumentácie, ktorá je potrebná na splnenie predmetu plnenia tejto 
zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne poskytovateľovi bezodkladne, najneskoršie však do troch dní 
od jeho vyžiadania resp. dodania potrebných dokladov Objednávateľovi. 

5.6 Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so 
splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v stanovenom termíne a termín dodania sa týmto predlžuje 
o čas omeškania objednávateľa. 

5.7 Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym spracovaním a odovzdaním predmetu tejto zmluvy 
objednávateľovi. Odovzdaním predmetu tejto zmluvy sa rozumie odovzdanie pošte na prepravu, 
prípadne, ak sa na tom strany dohodnú, osobné odovzdanie predmetu tejto zmluvy objednávateľovi s 
potvrdením o prevzatí, t.j. spísaním a podpísaním preberacieho protokolu, ktorý podpíše na znak 
súhlasu každá zmluvná strana. 

5.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že vypracovaný predmet tejto zmluvy, alebo jeho časti tejto zmluvy od 
poskytovateľa prevezme. 

Článok VI. 

Sankcie 

6.1 V prípade, že dielo nebolo odovzdané riadne alebo včas objednávateľ má právo od zhotoviteľa 
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny príslušnej časti diela za každý kalendárny deň 
omeškania za predpokladu, že omeškanie nebolo spôsobené neposkytnutím alebo oneskoreným 
poskytnutím dohodnutej súčinnosti objednávateľom. 

6.2 Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy 
zhotoviteľom. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a nadobúda účinky dňom jeho doručenia 
zhotoviteľovi.  

6.3 Podstatným porušením tejto zmluvy zhotoviteľom je: 

f) nedodržanie termínu dohodnutého v Článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy o viac ako 30 
kalendárnych dní. 

6.4 Odstúpením objednávateľa od tejto zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 
Odstúpením objednávateľa od tejto zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu. 

Článok VII. 

Ostatné dojednania 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, na vlastnú 
zodpovednosť, v súlade s platnými právnymi predpismi, normami a nariadeniami vzťahujúcimi sa na 
dielo, ustanoveniami tejto zmluvy ako aj v súlade  s pokynmi objednávateľa vzťahujúcimi sa ku dielu. 
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7.2 Zhotoviteľ bezodplatne udeľuje objednávateľovi výhradnú sublicenciu a licenciu na použitie diela alebo 
jeho časti akýmkoľvek spôsobom, vecne a územne neobmedzene, na dobu neurčitú. 

7.3 Služby spojené s riadením a implementáciou schváleného projektu nie sú súčasťou tejto zmluvy. 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade so zákonom č. 546/2010 
Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

8.2 Zmluva môže byť zmenená len písomným dodatkom, ktorý bude uzatvorený na základe dohody oboch 
zmluvných strán. 

8.3 Zmluvné strany sa zaväzujú vyjadriť sa k návrhu dodatku v lehote do 5 pracovných dní odo dňa jeho 
doručenia. 

8.4 Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu údajov uvedených 
v článku I. tejto zmluvy, a to písomne na adresu sídla a e-mailom na adresy uvedené v článku I. tejto 
zmluvy. 

8.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne dohodou 
prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných 
strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu v SR. 

8.6 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a zhotoviteľ jedno 
vyhotovenie zmluvy. 

8.7 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nevýhodných podmienok, bez 
akéhokoľvek nátlaku, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe 
žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy, že si zmluvu 
riadne prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

 V .........................., dňa ..................... V ............................., dňa .................. 

 

 

 

-------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

              Za Zhotoviteľa    Za Objednávateľa 


