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ZMLUVA O DIELO číslo:200406 

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich  Obchodného zákonníka 

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 200406  Číslo zmluvy objednávateľa: 

 

 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

Obchodné meno: Obec Vígľaš 

Sídlo: Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš 

Zastúpený: Ing. Róbert Záchenský – starosta obce 

Telefón: 0905 647 501 

E-mail: starosta@viglas.net 

IČO: 00320382 

DIČ: 2021318761 

Bankové spojenie: VÚB, a.s.  Zvolen,  

Číslo účtu: 2922412/0200 

A 

 

 

ZHOTOVITEĽ:   

Obchodné meno: EU PROFI, s.r.o. 

Sídlo: ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina  

Kontaktná adresa: Cintorínska cesta 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina 

Zastúpený: Martina Babicová– konateľ spoločnosti 

Telefón: 0903 56 46 43 

E-mail: martina@euprojekty.sk 

IČO:  46148779 

DIČ:  2023272570 ( nie je platcom DPH) 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  

Číslo účtu: 4013777589/7500 

Identifikácia: Zapísaná v OR Okresného súdu B. Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 20138/S  

 

 

Článok I. 

Účel zmluvy 

Účelom tejto zmluvy o dielo je spracovanie ŽoNFP a implementácia projektu 

v rámci Programu rozvoja vidieka SR 20014- 2020,  MAS Podpoľanie  

 

Zameranie výzvy: 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a 

kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)  
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Kód výzvy: MAS_044/7.4/4 

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja 

vedeného komunitou 

Názov projektu:  1. Spevnená plocha pri trhovom mieste , 2. Trhové miesto 

Vígľaš – Dolinky, parc. Číslo 1000/5 

 

 

 

Článok II. 

Predmet plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracovať 

ŽoNFP a vykonať implementáciu projektu uvedenú v bode 3 tohto článku riadne a včas 

a vykonané diela (ŽoNFP, Projekt realizácie, ŽoP, MS, Zmeny projektu, hlásenia a pod.) 

odovzdať v čase a mieste uvedenom v článku III tejto zmluvy.  
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto diela 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 diel. 
 

3. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie hmotne zachytený výsledok činnosti 

zhotoviteľa, t.j.  

 

- ŽoNFP 

- Projekt realizácie 

- Žiadosti o platbu,  

- Monitorovacie správy,  

- Zmeny projektu, 

- Hlásenia a pod...) ďalej len („diela“) 
 

podľa Metodického pokynu pre žiadateľov o finančnú pomoc a zmluvy o NFP. 

 

- Výber dodávateľa v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 z.z. 

 

 

 

Článok III 

Čas a miesto plnenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá jednotlivé diela podľa časového 

harmonogramu projektu a podľa aktuálneho stavu v realizácii projektu. 

 

2. Zhotoviteľ odovzdá dielo min. v dvoch vyhotoveniach v písomnej forme, podľa 

požiadavky PPA, MAS-ky. 
 

3. Odovzdaním diela nadobúda objednávateľ k nemu vlastnícke právo a prechádza na neho 

nebezpečenstvo škody na diele.  

 

 

Článok IV 

Cena  a  platobné podmienky 
 

1. Celkovú cenu tvoria všetky náklady vynaložené zhotoviteľom na riadne a včasné 

vykonanie diela ako aj odmenu pre zhotoviteľa za vykonanie diela. 
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2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi uvedenú cenu prevodom na bankový účet 

zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to nasledovne:  

 

a) Spracovanie ŽoNFP, jej manažovanie 950,- Eur slovom deväťstopäťdesiat eur po jej 

odovzdaní do 14 dní  

b) - Spracovanie žiadosti o platbu,  jej manažovanie 800,- Eur/1 ks slovom osemsto 

eur po jej odovzdaní do 14 dní  

c) Spracovanie monitorovacej správy, jej manažovanie 350,- Eur/1 ks  slovom 

tristopäťdesiat eur po jej odovzdaní do 14 dní. 

d) Spracovanie zmeny projektu, jej manažovanie 350,- Eur/1ks slovom 

štyristopäťdesiat eur po jej odovzdaní do 14 dní. 

e) Ostatné úkony vyššie nezadefinované, ich manažovanie 20 Eur/ 1 hod 

f) Spracovanie a koordinácia postupu VO - § 117 zákazka s nízkou hodnotou – 450 

Eur slovom Štyristo päťdesiat eur po jej ukončení do 14 dní 

 

3. V prípade omeškania s platením faktúry, má zhotoviteľ právo požadovať úrok 

z omeškania vo výške 0,01% za každý deň omeškania z dlžnej sumy. Objednávateľ sa 

zaväzuje zaplatiť vyfakturovanú cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti. 

 

 

Článok V 

Práva a povinnosti zhotoviteľa 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri vykonávaní diela všeobecne záväzné právne 

predpisy v aktuálnom znení, najmä Metodický pokyn pre žiadateľov o o podporu z fondu 

v aktuálnom znení a ostatné súvisiace predpisy. 

 

2. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s príslušnými 

ustanoveniami tejto zmluvy. 

 

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.  
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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.  

 

 

 

Článok VI 

Práva a povinnosti objednávateľa 
 

1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu všetky 

podklady potrebné na riadne a včasné vykonanie jednotlivých diel, podľa dohody. 

Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov v týchto podkladoch. 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 1 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. 

 

 

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. 
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3. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike. 
 

4. Strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej 

obsahom pripájajú svoje podpisy. 
 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  

 

 

 

 

Vo Vígľaši, dňa 22.04.2020 

                   Vo Zvolenskej Slatine, dňa 22.04.2020 

 

 

…………………………..…     ..…………………………… 

Ing. Róbert Záchenský Ing. Martina Babicová 

 starosta obce   

Objednávateľ             Zhotoviteľ 

 


