
Zmluva o vypracovaní projektu 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: 

 

    

Objednávateľ: Obec Lesné 

 v zastúpení: Petrom Bobíkom 

 sídlo: Lesné 81, 071 01 Michalovce 

 IČO: 00325431 

 DIČ: 2020738973 

 

Zhotoviteľ: OZ – Nová šanca v Medzibodroží 

 v zastúpení: Mgr. Ildikó Vargovou – štatutárnou zástupkyňou 

 sídlo:            Zelená 21, 079 01 Veľké Kapušany 

 IČO:             35573031 

 DIČ: 2022143552 

   

sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o vypracovaní Projektu (ďalej len „Zmluva“) 

 

I.  

                                                   Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ je právnickou osobou zapísanou do registra MV SR 03.02.2006 pod 

č.spisu: VVS/1-900/90-27346. 

Ná základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ pre objednávateľa zaväzuje vyhotoviť žiadosť o 

dotáciu v elektronickom systéme MF SR prostredníctvom elektronického formulára a 

následne skompletizovať prílohy a identickú žiadosť poslať v rámci Výnosu MF SR číslo 

26825/2005-441 (ďalej len „projekt“). 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie predmetu zmluvy 

cenu podľa Čl. IV tejto zmluvy. 

 

 

II.  

Práva a povinnosti zhotoviteľa 

 

 1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať špecifikovaný projekt od podpísania 

zmluvy do 31.03.2018.  

 2. Zhotoviteľ odovzdá vypracovaný projekt objednávateľovi v stanovenom 

čase v tlačenej forme v dvoch vyhotoveniach ( jeden originál a jedna kópia).  

 3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že materiály dodané objednávateľom bude 

spravovať dôverne a neumožní, aby došlo k zneužitiu treťou osobou. 



 4. Zhotoviteľ je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s vysokou odbornou 

starostlivosťou v súlade so záujmami Objednávateľa. 

 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať dôvernosť informácií o obchodných, 

technických,  organizačných a iných skutočnostiach, o ekonomickej situácií 

objednávateľa, o ktorých v súvislosti s výkonom práce podľa tejto zmluvy 

získa vedomosť a ktoré majú zostať utajené ako hospodárske, obchodné či 

služobné tajomstvo a ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo 

objednávateľovi spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy a to aj počas 

obdobia 3 rokov po ukončení platnosti tejto zmluvy.  

 

III. 

Práva a povinnosti objednávateľa 

 1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť všetky podklady potrebné na 

vypracovanie projektu, ktoré žiada zhotoviteľ, a to v zhotoviteľom 

stanovenom čase a spôsobom.  

 2. Objednávateľ a zhotoviteľ pred zahájením plnenia predmetu zmluvy vo 

vzájomnej spolupráci prejednajú realizáciu zmluvy.  

 3. Za neskoršie odovzdanie projektu v dôsledku nedodržania termínov 

odovzdania podkladov nesie zodpovednosť objednávateľ. 

 

IV. 

Odmena, platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu za 

vypracovanie projektu spolu vo výške 500,00,- EUR (slovom: päťsto) 

oproti faktúre, vystavenej zo strany zhotoviteľa, so splatnosťou 3 dní. 

Cena za dielo je rozdelená na 2 časti:  

1/ prvá  časť ceny za dielo vo výške 300,-EUR, na ktorú vzniká 

zhotoviteľovi nárok po úplnom, riadnom a včasnom vykonaní diela tejto 

Zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom so splatnosťou 3 

dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pričom zhotoviteľ je oprávnený 

vystaviť objednávateľovi faktúru kedykoľvek po úplnom, riadnom a 

včasnom vykonaní diela. Na nárok zhotoviteľa na prvú časť ceny za dielo 

nemá vplyv následné schválenie alebo neschválenie Žiadosti o dotáciu 

objednávateľovi. 

       2/ druhá časť ceny za dielo vo výške 200,- EUR,  na ktorú vzniká    

zhotoviteľovi nárok po schválení Žiadosti o dotáciu a to na základe faktúry 

vystavenej zhotoviteľom so splatnosťou 3 dní odo dňa jej doručenia 



objednávateľovi, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi 

po oznámení objednávateľa o schválení Žiadosti o dotáciu, čo je 

Objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zhotoviteľovi. V 

prípade neschválenia Žiadosti o dotáciu objednávateľovi nárok zhotoviteľa 

na túto časť ceny za dielo nevznikne. 

 2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odmeny má zhotoviteľ právo 

účtovať úrok z omeškania z faktúrovanej sumy vo výške 0,05% za každý deň 

omeškania. 

 3. V prípade, keď zhotoviteľ neodovzdá kompletne vypracovaný projekt v 

termíne stanovenom objednávateľom v bode 1 článku II. tejto zmluvy, 

zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.  

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

 1. Zmluvné strany súhlasia s jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy a 

prehlasujú, že bola uzatvorená vážne, slobodne a určito. 

 2. Všetky zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú zmluvné strany povinné 

vyhotoviť písomne, predložiť druhej zmluvnej strane na posúdenie a 

nadobúdajú účinnosť až podpisom obidvoch zmluvných strán. 

 3. Rôzne výklady právnych otázok akéhokoľvek druhu sa budú riešiť 

vzájomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že 

vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa riadia 

právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 4. Na otázky neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka.  

 5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku. 

Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.  

 6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť obojstranným podpísaním 

prostredníctvom oprávnených zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa.  

V Lesnom, dňa 21.02.2018 

 

 

_________________________            _______________________ 

Objednávateľ: Obec Lesné                      Zhotoviteľ: OZ – Nová šanca v Medzibodroží 

V zastúpení: Peter Bobík       V zastúpení: Mgr. Ildikó Vargovou

  

 


