
Zmluva o dielo 
číslo: 2020022603  

uzavretá  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi 
 

Objednávateľ:                    Obec Vígľaš  
Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš  

IČO:  00320382 

DIČ:  2021318761 

Zástupca: Ing. Róbert Záchenský, starosta obce                                 

a 

 

Zhotoviteľ:                          Rozvoj regiónov združenie právnických osôb 
Lhenická 33, 962 33 Budča     

    IČO: 50372769 

    DIČ: 2120550113 

    Zástupca:  Ing. Pavel Poničan, riaditeľ OZ  
 

Čl. I. Predmet  zmluvy 

1. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú spolupracovať v oblasti získania finančnej podpory v rámci výzvy na EU 

fondy „WiFi pre teba“ Úradu vlády Slovenskej republiky v období 2018 - 2020.  

2. Zhotoviteľ zabezpečí: 

2.1. Včasné vypracovanie Žiadosti o NFP pre Výzvu „WiFi pre teba“ v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP cez    

systém ITMS2014+ a v listinnej forme, príprava dokumentov do žiadosti o NFP (prílohy, čestné vyhlásenia a iné 

doklady), vypracovanie a podanie doplňujúcich informácií a dokumentov podľa požiadaviek ministerstva. 

2.2. Vykonanie verejného obstarávania na realizáciu projektu. 

2.3. Implementáciu projektu – všetky monitorovacie správy vrátane 5 následných monitorovacích správ počas 5 

rokov udržateľnosti projektu, žiadostí o platbu, prípadné žiadosti o zmenu projektu a ostatné administratívne 

činnosti. 

Čl. II.  Platnosť  zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu vyhotovenia a realizácie predmetného projektu až do jeho úplného ukončenia.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zabezpečí povinné prílohy k Žiadosti o NFP, ktoré sú plne 

v jeho právomoci. Jedná sa hlavne o prílohy podľa Výzvy ako sú požadované uznesenia zastupiteľstva, výpis 

z registra trestov starostu resp. iné požadované verejné dokumenty. Zhotoviteľ sa zaručuje, že potrebné 

uznesenie zastupiteľstva s dátumom po termíne podania žiadosti o NFP bude poskytovateľom finančnej 

podpory akceptované a nebude to dôvod na zamietnutie žiadosti. 

3. Jeho zrušenie je možné len písomnou formou podpísanou oboma stranami. V prípade, že záujemca 

jednostranne zmení riešiteľa príslušnej Žiadosti o NFP, Zhotoviteľovi prináleží odmena podľa čl. III., bodu 1. 

4. Objednávateľ touto zmluvou dáva sprostredkovateľovi plnú exkluzivitu na vykonanie činností v zmysle čl. I.  

 

Čl. III. Odmena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za vyhotovenie Žiadosti o NFP (v zmysle 

čl. I., bod 2. ) odmenu vo výške 1 500,- EUR nasledovne: 

- 700 € po podaní žiadosti o NFP podľa čl. I., bod 2.1. 

- 500 € po ukončení verejného obstarávania na realizáciu projektu podľa čl. I., bod 2.2. 

- 300 € po vypracovaní druhej monitorovacej správy po realizácii projektu, podľa čl. I, bod 2.3. 

2. Uvedená cena bude zaplatená na základe faktúr Zhotoviteľa zaslaných Objednávateľovi, splatnosť faktúr je 

14 dní od doručenia. V prípade neúspešnej žiadosti o NFP z dôvodu pochybenia Zhotoviteľa, tento sa svojho 

nároku na odmenu vzdáva v plnom rozsahu a zaväzuje sa už uhradenú sumu vrátiť späť Objednávateľovi. 

 

Čl. V. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva bola prečítaná, vysvetlená, porozumená a na znak súhlasu obidvomi stranami podpísaná. 

2. Zmluva je platná po jej podpise obidvomi stranami a účinná po jej zverejnení podľa zákona. 

 

Vígľaš, dňa 24.2.2020  

 

       Rozvoj regiónov 
                     združenie právnických osôb 

          Lhenická 33, 962 33 Budča 

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

                     Zhotoviteľ                       Objednávateľ 


