
 ZMLUVA O DIELO č. 34/2021 
uzatvorená  

podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  

medzi 

 

 

Objednávateľom: 

Obec Veľký Kýr 

Sídlo: Nám. Sv. Jána 1, 91 07 Veľký Kýr 

V zastúpení: Ing. Judita Valašková, starostka obce 

IČO: 00309109 

DIČ: 2020416310 

Bank. spojenie: Prima banka, a.s. 

SWIFT/BIC: KOMASK2X 

IBAN: SK72 5600 0000 000855532002 

 (ďalej len "Objednávateľ") 

 

a 

 

Zhotoviteľom:   

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO 

v skrátenej forme “RRA NOVOZÁMOCKO“  

IČO: 45 737 711 

DIČ: 202 348 6465 

Bank. spojenie: SLSP 

Číslo účtu: 5024895796/0900 

SWIFT/BIC: GIBASKBX 

IBAN: SK84 0900 0000 0050 2489 5796 

(ďalej len "Zhotoviteľ") 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo a Objednávateľ sa zaväzuje 

za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať 

dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

1.2. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie externého manažmentu k projektu: 

„Výstavba detského ihriska v obci Veľký Kýr“ v  požadovanom rozsahu, kvalite 

a v dojednanom čase, resp. v lehotách stanoveným poskytovateľom NFP.  

 

1.3. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť externý 

manažment v nasledovnom rozsahu: 

 Spracovanie žiadosti o platbu, 

 Predloženie záverečnej žiadosti o platbu,  
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 Sumarizácia podpornej dokumentácie k ŽoP, 

 Vypracovanie monitorovacích správ k projektu – výročná a záverečná  

 Sledovanie oprávnenosti výdavkov a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o NFP, 

 Spracovanie podkladu pre zmenu zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom 

formulára Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP, 

 Kontakt a komunikácia s riadiacim a sprostredkovateľským orgánom a riešenie 

nezrovnalostí a možných nejasností v súvislosti s aktuálnymi metodikami 

a manuálmi, 

 Zabezpečenie povinných aspektov pre povinností prijímateľa pri implementácii, 

projektov aj vykonávanie opatrení v oblasti informovania a komunikácie 

 Kompletizácia celého projektu 

1.4. Po dobu udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov od ukončenia projektu zhotoviteľ zabezpečí 

pre objednávateľa externý manažment v nasledovnom rozsahu: 

 Vypracovanie následných monitorovacích správ  

 Sledovanie plnenia merateľných ukazovateľov a ich odpočtovanie 

 

Článok č. II. 

Cena za dielo 

 

2.1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách  

v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

 

2.2. Dohodnutá cena za dielo v bode 1.3. je 790,00 € (slovom sedemstodeväťdesiat eur, nula 

centov).  

 

2.3. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za dielo v bode 1.3. v dvoch platbách a to 

nasledovne:  

 

2.3.1. 50% z celkovej ceny najskôr v deň podania žiadosti o platbu na riadiaci orgán. 

2.3.2. 50% z celkovej ceny najskôr v deň pripísania platby z riadiaceho orgánu na účet 

objednávateľa. 

 

2.4. Dohodnutá cena za dielo v bode 1.4. je 50,00EUR za 1 kalendárny rok (slovom 

päťdesiat eur, nula centov). Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu za toto dielo v deň 

podania Následnej monitorovacej správy. 

 

2.5. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri 

 vykonávaní diela podľa tejto zmluvy, a ktoré zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní diela 

 podľa tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným dielom. 

 

2.6. K zmene ceny predmetu plnenia môže dôjsť výhradne len pri zmene rozsahu predmetu 

 plnenia a to na základe písomnej požiadavky objednávateľa, pričom potreba takejto 

 zmeny predmetu plnenia nebola zmluvným stranám pri uzatváraní tejto zmluvy 

 známa, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektívne predvídať. 
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2.7. Takáto zmena predmetu plnenia a zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom 

k tejto zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

2.8. Cena je pevná a nemenná počas platnosti tejto zmluvy s výnimkou prípadov     

 uvedených v bode 2.4 tohto článku, k čomu sa zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy 

 zaväzuje. 

 

Článok III.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1. Povinnosti zhotoviteľa: 

a) zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vzťahu k požadovaným výkonom a 

zodpovedá za nedostatky a vady diela v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, 

b) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela len prostredníctvom odborne spôsobilých 

osôb, 

c) zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa  o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela,  

d) zhotoviteľ nie je zodpovedný za vyradenie žiadosti na základe informácií, ktoré 

poskytol objednávateľ zhotoviteľovi diela  

 

3.2. Povinnosti objednávateľa: 

a) poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela, 

b) ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela 

a umožniť v primeranom čase ich odstránenie. 

c)   najneskôr do 5 dní predložiť na požiadanie zhotoviteľa všetky dokumenty      potrebné 

na riadne vykonanie diela 

 

3.3. Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady, a to až 

do ich odstránenia. 

 

3.4. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. 

 

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi riadne a včas potrebnú súčinnosť, 

najmä mu je povinný poskytnúť relevantné informácie, podklady a materiály pre kvalitné 

vykonanie predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa. 

 

3.6. Pred riadnym odovzdaním diela poskytne zhotoviteľ objednávateľovi v elektronickej 

forme pracovnú verziu diela na jeho pripomienkovanie objednávateľom. Čas poskytnutý 

objednávateľovi sa nezapočítava do času podľa ods. 3.1. tohto článku. 

 

3.7. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela v kontakte s osobami objednávateľa oprávnenými 

na rokovanie vo veciach zmluvných a veciach technických, ktorí sú oprávnení zadávať 

zhotoviteľovi úlohy súvisiace so zhotovením diela. 
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Článok IV.  

Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 

 

4.1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela. 

 

4.2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať za vykonanie diela v zmysle článku II. bodov 2.3.1, 

2.3.2 a 2.4 tejto Zmluvy. 

. 

4.3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 

Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo tejto zmluvy.  

 

4.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti alebo nebude mať 

požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na 

prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. 

 

4.5. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok 

z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

4.6. V prípade nedodržania termínu vykonania diela uvedeného v zmluve, ktoré má za 

následok nemožnosť predloženia projektu, nemá zhotoviteľ nárok na zaplatenie ceny 

diela. 

 

 

Článok V.  

Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu 

 

5.1. Od tejto zmluvy alebo od vykonania časti diela, je možné písomne odstúpiť z dôvodov 

uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 

5.2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy alebo od vykonania časti diela, 

odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú 

z  ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už 

po druhom takomto porušení ktorejkoľvek povinnosti, pričom oprávnená strana po 

prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných 

podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom 

porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom 

porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo 

podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych 

predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, 

kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto 

porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. 

 

5.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

 

5.4. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej 

strane.   
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5.5. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy pre iný dôvod ako porušenie povinnosti 

zhotoviteľa je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do toho 

času vznikli v súvislosti s vykonávaním diela, minimálne však 20% z ceny diela.  

 

 

Článok VI.  

Záverečné ustanovenia 

 

 

6.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných 

dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

6.2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou ako aj vzťahy z nich 

vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi 

SR. 

 

6.3. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov 

z tejto zmluvy je súd SR.  

 

6.4. Táto zmluva má charakter rámcovej zmluvy, pričom každá jednotlivá časť je 

považovaná za  samostatné dielo. 

 

6.5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia jeden 

rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu 

zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy. 

 

6.6. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom 

znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 

6.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, 

neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že tento vyjadruje ich 

skutočnú a slobodnú vôľu, na znak čoho ho podpisujú. 

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

Obec Veľký Kýr              Regionálna rozvojová agentúra  

                                                                                   NOVOZÁMOCKO 

 

Vo Veľkom Kýre , dňa .......................  V Nových Zámkoch, dňa ...................... 

 

 

 

 

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

      Ing. Judita Valašková                Ing. Peter Pénzeš 

   Starostka obce               Riaditeľ agentúry 


