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ZMLUVA   O DIELO  č. 2/2020 

uzavretá v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 

 

 

Článok I.  Zmluvné strany 

 

I.1. Objednávateľ : Obec Kamienka 

 Sídlo :  Kamienka 143, 067 83 Kamenica nad Cirochou  

 Štatutárny zástupca : Ing. Benjamín Blaha, starosta obce 

 IČO : 00323110 

 DIČ : 2021232664 

 Tel.: 0917 945 429 

E-mail : obeckamienka143@gmail.com 

          (ďalej len „objednávateľ“)  

 

 

 

I.2. Zhotoviteľ :   

 Obchodné meno : LT – consult, s.r.o. 

 Sídlo : Požiarnická 11/A, 080 01 Prešov  

 IČO : 45 686 173  

 DIČ : 2023085856 

 Bankové spojenie : FIO banka 

 Číslo účtu : SK2583300000002601190734 

Tel.: 0907 910 242 

E-mail : tomasova.lubica@gmail.com 

          (ďalej len „zhotoviteľ“)  

   

 

 

Článok II. Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí implementáciu projektu za podmienok dojednaných v tejto 

zmluve pre objednávateľa na projekt „ŠPORTOVO ODDYCHOVÁ ZÓNA V OBCI 

KAMIENKA“ v rámci: z Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020, opatrenie 7 – Základné 

služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,  podopatrenie 7.4. – Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Objednávateľ sa zaväzuje, 

že dokončený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne 

spracovateľovi dojednané spolupôsobenie. 

II.1. Predmetom zmluvy je: 
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                       - riadenie projektu vo fáze realizácie vrátane konzultačnej činnosti 

                       - vypracovanie žiadostí o platbu  vrátane príloh v požadovanom počte  

                       - vypracovanie monitorovacích správ v požadovanom počte vyhotovení  

                       - spracovanie ďalšej podpornej dokumentácie 

                       - konzultácie s PPA a pod. 

 

 

 

Článok III.     Predpokladaný čas plnenia 

III.1. Predpokladaný termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy :  

predpokladaný termín: 09/2020 – 02/2021 

Implementácia: v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku (NFP) žiadateľovi

  

  

 

Článok IV.    Cena 

IV.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy 

vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/ 1996 Z. z. o cenách, vyhláškou 

č. 87/1996 Z. z. a výmerom MF SR č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov.  

 

Článok V. Platobné podmienky 

V.1. Odplata za predmet zmluvy v bode II.1. je  3 000,- EUR. Poskytovateľ nie je 

platcom DPH. 

 

V.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za spracovanie diela 

špecifikovaného v článku II. tejto zmluvy cenu, ktorá bola dohodou zmluvných strán 

stanovená v bode V.1.  Táto cena je konečná a jej výšku možno zmeniť len dohodou 

oboch zmluvných strán, na základe písomného dodatku k tejto zmluve. Platba bude 

vykonaná formou bezhotovostného prevodu na účet poskytovateľa.   

 

V.3. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné 

náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č.222/2004 Zb. v znení neskorších 

predpisov. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od dátumu jej doručenia. 

 

V.4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo alebo jej časť môže za Objednávateľa 

za podmienok stanovených v tejto Zmluve uhradiť aj tretia osoba majúca záujem na 

dosiahnutí účelu uvedeného v článku II tejto Zmluvy. 

              

V.5. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného 

pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší pracovný deň. Za zaplatenie 

faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech 

účtu zhotoviteľa. 



 

 3 

 

V.6. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,04% z dlžnej čiastky za každý deň 

omeškania. 

 

V.7. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením diela podľa bodu V.2., môže si objednávateľ 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,04% z ceny časti diela s plnením ktorého je v 

omeškaní, za každý začatý mesiac omeškania. 

 

Článok VI.   Predpokladaný čas plnenia a trvanie zmluvy 

VI.1. Dokumentácia spracovaná podľa článku II., odstavec II.1.  tejto zmluvy musí 

zodpovedať požiadavkám podpísanej zmluvy o pridelení NFP medzi PPA a 

objednávateľom. Ak sa objednávateľovi v priebehu spracovania diela zmenia 

podmienky implementácie, je povinný toto prejednať so zhotoviteľom. Pokiaľ by 

zmeny zadania mali dopad na niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú zmluvné strany 

povinné upraviť zmluvu dodatkom. 

 

VI.2. Objednávateľ je povinný poskytnúť po zhode zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri 

spracovaní diela.  

VI.3. Zmluva v zmysle článku II. tejto zmluvy bude ukončená podaním záverečnej žiadosti 

o platbu a záverečnej monitorovacej správy pre projekt „ŠPORTOVO 

ODDYCHOVÁ ZÓNA V OBCI KAMIENKA“  a  odovzdaním kompletnej 

dokumentácie súvisiacej s implementáciou projektu. 

 

 

 

Článok VII. Práva a povinnosti zmluvných strán 

VII.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať najneskôr 5 dni pre odovzdaním diela 

zhotoviteľovi všetky dokumenty, ktoré zhotoviteľ bude potrebovať k zhotoveniu 

diela v zmysle podpísanej zmluvy. 

 

VII.2. V prípade, že objednávateľ povinnosť uvedenú v odstavci VII.1. tohto článku nesplní 

resp. bude meškať s odovzdaním  nevyhnutných podkladov, predlžuje sa konečný 

termín plnenia o túto dobu omeškania. V prípade, že objednávateľ nepredá 

požadované podklady ani v náhradnom termíne určeného zhotoviteľom, má právo  

zhotoviteľ od zmluvy odstúpiť písomnou formou.   

 

VII.3. Zhotoviteľ je taktiež povinný objednávateľa písomne upozorniť na eventuálnu 

nevhodnosť podkladov, ktoré od neho prevzal, resp. na nevhodnosť pokynov 

k spracovaniu diela. V takomto prípade zhotoviteľ preruší práce na diele do doby, 

keď objednávateľ vymení podklady za vhodné, popr. zmení svoje pokyny či 

zhotoviteľovi oznámi, že trvá na spracovaní   týchto podkladov  a rešpektovaní 

daných pokynov. Pri použití nevhodných podkladov či pokynov nezodpovedá 
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zhotoviteľ za prípadnú nemožnosť dokončenia diela, príp. škodu, ktorá na diele 

vznikne. 

 

VII.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne alebo elektronicky informovať objednávateľa včas 

o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri zabezpečovaní  procesu 

implementácie projektu a ktoré by mohli mať pre objednávateľa význam pri jeho 

rozhodovaní. 

 

VII.5. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi poskytovať informácie a upozorňovať na 

skutočnosti, ktoré sú podstatné vo vzťahu k zhotovovanému dielu. 

 

 

Článok VIII.  Ostatné dojednania 

VIII.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré 

im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho 

písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie 

podmienok tejto zmluvy. 

 

VIII.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické 

normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými 

podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 

zmluvných strán a tiež rozhodnutiami, vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej 

správy a samosprávy. 

 

VIII.3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy počas platnosti zmluvy pred jej 

ukončením, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny zmluvy a to 

do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. 

 

VIII.4. Zhotoviteľ aj objednávateľ sú oprávnení od zmluvy odstúpiť v prípade 

preukázaného porušenia povinnosti jednej zo zmluvných strán tejto zmluvy. 

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

VIII.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa 

po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie 

zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, t.j. zmluvné strany posúdia 

dopad na cenu a termín plnenia. 

 

 

Článok IX. Záverečné ustanovenia 

IX.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, 

sa riadia   Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 
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IX.2. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy, 

budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany 

nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

 

IX.3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 

ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 

 

IX.4. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na prípadných právnych 

nástupcov obidvoch zmluvných strán. 

 

IX.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre 

bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane. 

 

IX.6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpise 

zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ jedno vyhotovenie. 

 

IX.7. Zmluva je platná okamihom podpísania obidvoma zmluvnými stranami, čím vzniká 

súhlas s celým jej obsahom a účinná nasledujúci deň od jej zverejnenia na web 

stránke objednávateľa. 

 

IX.8. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy je im známy, plne s ním súhlasia 

a zmluvu na znak súhlasu podpisujú. 

 

 

 

 

 

Prešov, dňa ............................. Kamienka, dňa 16.09.2020 

 

 

 

Za zhotoviteľa:         Za objednávateľa: 


