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ZMLUVA  O  DIELO č. 20171104 

podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY: 

 

1.1. Objednávateľ:   
 

Názov:                         Obec Beluj 

Sídlo:             Beluj 43, 969 01 Beluj 

Zastúpený:            Mgr. Monika Zlesíková, starostka obce 

IČO:              00320536 

DIČ:             2021107330 

Bankové spojenie:       Prima banka Slovensko, a.s.    

IBAN:             SK63 5600 0000 0014 0934 6001 

Tel./Fax:            045/6995100 

Email:              starostka@obecbeluj.sk 

Web:             www.obecbeluj.sk 

      

(ďalej len ,,objednávateľ“) 

 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ:    
 

Názov:   Peter Smrtník   
Sídlo:   Horné Saliby 433, 925 03 Horné Saliby    

Štatutárny zástupca:  Peter Smrtník  

IČO:    44946007 

DIČ:    1078480183 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s..    

Číslo účtu:   SK1309000000005074847709 

Tel./Fax:  0910370845 

Email:    peter.smrtnik1@mail.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"). 

 

Čl. 2 Predmet zmluvy 

 

  
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve pre objednávateľa 

poskytne nasledovné služby: 

 

- spracovanie projektového spisu a všetkých relevantných formulárov k podaniu Žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok (d'alej aj ako „ŽoNFP“) v rámci Výzvy na predkladanie ŽoNFP č. 22/PRV/2017  pre 

opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach a podopatrenie: 7.4 – Podpora na 

investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infrastruktury pre projekt: Modernizácia 

kultúrneho domu obce Beluj. 

- konzultácie k verejnému obstarávaniu v rámci verejných obstarávaní potrebných k podaniu ŽoNFP v 

rámci Výzvy na predkladanie ŽoNFP č. 22/PRV/2017. 

- ďalšie konzultácie po podaní predmetnej ŽoNFP pre projekt: Modernizácia kultúrneho domu obce Beluj 

až do momentu schválenia predmetnej ŽoNFP Riadiacim Orgánom pre príslušnú Výzvu.    
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2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu podľa bodov 6.2.1 a 6.2.2 tejto Zmluvy. 

 

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia 

 

3.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že v rámci poskytnutých služieb zhotoviteľ predloží spracovanie 

projektového spisu: 

- komplexné spracovanie danej Žiadosti o NFP a všetkých jej náležitostí a formulárov po formálnej aj 

obsahovej stránke, 

- komunikácia s implementačným orgánom pre vyhlásenú výzvu, 

- poradenstvo a konzultácie pri zabezpečovaní povinných príloh, ktoré musí  

  objednávateľ predložiť v rámci projektového spisu, 

- asistenčné služby pri spracovávaní ostatnej potrebnej agendy, ktorú objednávaeľ  

  prikladá k Žiadosti o NFP. 

- konzultačné služby súvisiace so spracovaním agendy pre spracovanie podkladov k verejnému 

obstarávaniu v súvislosti s projektom: Modernizácia kultúrneho domu obce Beluj. 

- konzultačné služby súvisiace so spracovaním agendy po podaní predmetnej ŽoNFP pre projekt: 

Modernizácia kultúrneho domu obce Beluj. 

3. 2 Zhotoviteľ odovzdá spracovaný projektový spis v jednom originále.  

 

Čl. 4    Čas plnenia 

 

  

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu podľa bodu 3. tejto 

Zmluvy:  

  

 Najneskôr do 30. novembra 2017. 

  

4.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného 

v tejto zmluve.  

 

Čl. 5  Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 

 

  

5.1 Zhotoviteľ poskytne službu podľa týchto podkladov objednávateľa : 

 

- Skutkový stav predmetných objektov, 

- Projektová dokumentácia týkajúca sa predmetu žiadosti, 

- Údaje a konzultácie s oprávnenými osobami zo strany objednávateľa pre predmetný  

  projekt, 

- Prístup k povinným prílohám a ostatným dokumentom, ktoré objednávateľ prikladá k Žiadosti o NFP 

- Potrebné údaje o obci, 

- Ostatné potrebné údaje oprojekte a o zámere objednávateľa, informácie, potvrdenia  

  a povinné prílohy. 

  

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu Zmluvy poskytne zhotoviteľovi v rozsahu 

nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, podľa bodu 5.1 tejto zmluvy.  

 

Čl. 6 Cena plnenia, platobné podmienky 

 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu podľa Čl. 3 tejto Zmluvy je stanovená podľa rozsahu 

poskytnutej dokumentácie objednávateľa zhotoviteľovi. 

 

6.2 

 

 

 

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

 

Zálohovej platby vo výške 1050,- EUR, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť do 7 dní od  

podpísania tejto Zmluvy a nadubudnutia jej právoplatnosti. 
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6.2.3  

 

Zhotoviteľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty. 

 

Čl. 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 dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie  obdrží objednávateľ a 

jedno vyhotovenie zhotoviteľ.  

 

Čl. 8 Záverečné ustanovenia 
 

 

8.1 

 

 

8.2. 

 

 

 

8.3 

 

 

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 

oboch Zmluvných  strán. 

 

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.  

 

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. 

 

 
 
 

        Miesto: Beluj           Miesto: Galanta 

       Dátum 15.12.2017       Dátum 15.12.2017 

 

 

 

 

 

 

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

           Mgr. Monika Zlesíková      Peter Smrtník 

            Starostka obce Beluj                  za zhotoviteľa 

                za Objednávateľa                                  


