
ZMLUVA O DIELO č.6/2020 
(Obchodný zákonník č. 513/1991, § 536) 

 

Č.1. 

Zmluvné strany 

 

 

 

Objednávateľ : 
Názov : Obec Sušany  

Zastúpenie : Mgr. Štefan Vaclavik, starosta 

Adresa: Obecný úrad č.87 

 980 12 Hrnčiarske Zalužany 

Tel: 0911 238 912 

IČO: 00649635 

Bankové spojenie : VÚB, a.s. 

Číslo účtu :    SK11 0200 0000 0017 0470 0253 

e-mail:     osusany@post.sk 

 

 

Zhotoviteľ :   
Názov:    ZI consulting, spol. s r.o. 
Zastúpenie:      Ing. Zuzana Šmatlíková, štatutárny zástupca 

Adresa:                Milana Rastislava Štefánika 5204/12 

     979 01 Rimavská Sobota 

Tel:     0905 925 858 

IČO:       42186731 

 bankové spojenie:     Fio banka, pobočka Lučenec 

 číslo účtu:      SK51 8330 0000 0024 0114 2025 

 e-mail:               zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk   

 

 

 

ČI.2 

Predmet diela 

 

2.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať kompletnú dokumentáciu  k výzve na predkladanie 

žiadostí o NFP zverejnenej MAS MALOHONT v rámci implementácie stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, zameranie výzvy 

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej 

infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj), kód výzvy: 

MAS_063/7.5/6 za podmienok dojednaných v tejto zmluve. 

 

2.2.  Dokumentácia bude vypracovaná podľa požiadaviek poskytovateľa pomoci, 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry zastúpenej miestnou akčnou skupinou MAS 

MALOHONT v štruktúre:  

 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

 Projekt realizácie 

 Rozpočet projektu 

 Ďalšie relevantné prílohy v zmysle Výzvy (okrem projektovej dokumentácie 

a realizácie verejného obstarávania) 

 

2.3. Dokumentácia bude odovzdaná objednávateľovi diela kompletná, v stanovenej 

štruktúre vrátane povinných príloh Žiadosti o NFP. 

 

2.4.  Dokumentácia bude odovzdaná objednávateľovi 2 x v tlačenej verzii (1x originál, 1x 

kópia)  a elektronicky prostredníctvom ITMS 2014+. 



 

2.5.  Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za  zhotovenie dokumentácie  dohodnutú cenu, 

dokončenú dokumentáciu prevezme a počas prípravy bude s dodávateľom aktívne 

spolupracovať podľa potrieb dodávateľa.                                   

 

ČI.3 

Doba vykonania diela 

 

3.1.    Zhotoviteľ odovzdá projekt objednávateľovi najneskôr do 30.10.2020. 

 

3.2.  Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený vypracovaním a odovzdaním 

dokumentácie 2 krát v tlačenej verzii a 2 krát v elektronickej verzii (CD/DVD nosič). 

Odovzdaním dokumentácie sa rozumie odovzdanie objednávateľovi s potvrdením 

preberacieho protokolu o prevzatí, ktorý podpíšu obidve strany. 

 

ČI.4 

Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 

 

4.1.  Objednávateľ je povinný počas celej doby trvania zmluvy zabezpečiť dodávateľovi 

súčinnosť v oblasti doplnenia údajov a podkladov na základe jeho požiadavky. 

 

4.2.  Objednávateľ je povinný dodať všetky potrebné informácie a doklady potrebné na 

vypracovanie Žiadosti o NFP najneskôr do 08.10.2020. 

 

ČI.5 

Cena diela, platobné podmienky 

 

5.1. Cena predmetu plnenia v rozsahu čl.2 predstavuje 680,00 EUR (slovom 

šesťstoosemdesiat EUR nula centov) za  dielo.   

 

5.2.  Dohodnutá cena je konečná a nie je možné ju meniť dodatkami k zmluve. Cena diela je 

splatná na základe predloženej faktúry so splatnosťou max. 14 dní. 

 

5.3. Pri omeškaní so zaplatením ceny diela podľa predchádzajúcich odsekov má zhotoviteľ 

právo účtovať objednávateľovi úroky vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň 

omeškania. 

 

5.4. Pri nedodržaní termínu odovzdania dokumentácie, prípadne pri odovzdaní len 

niektorých častí dokumentácie objednávateľ zníži odmenu o sumu za nedokončené časti  

dokumentácie. 

 

 

ČI.6 

Zodpovednosť a vypovedanie zmluvy 

 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za včasné odovzdanie častí dokumentácie v súlade s Čl.2 tejto 

zmluvy objednávateľovi.  

 

6.2.  Zhotoviteľ nezodpovedá za správnosť a pravdivosť informácií, ktoré mu boli 

poskytnuté objednávateľom a boli použité pri vyhotovení dokumentácie.  

 

6.3. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne a úplné spracovanie poskytnutých údajov, 

za ich odbornú interpretáciu a za spracovanie údajov dostupných z verejne prístupných 

zdrojov (štatistické údaje a podobne). 

 

6.4. Zhotoviteľ má právo vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou, pokiaľ objednávateľ 

opakovane neplní svoje záväzky podľa Čl. 4 tejto zmluvy alebo pokiaľ objednávateľ 



nenapraví toto porušenie do 15 dní odo dňa, kedy obdržal od zhotoviteľa správu o tomto 

porušení. 

 

6.5. Objednávateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou vypovedať túto zmluvu, ak 

zhotoviteľ podstatným spôsobom opakovane porušuje svoje záväzky vyplývajúce z tejto 

zmluvy a pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto porušenie do 15 dní odo dňa, kedy obdržal od 

objednávateľa správu o tomto porušení.  

 

6.6. Výpoveď podľa bodov 6.4. a 6.5. tejto zmluvy nadobúda účinnosť nasledujúci deň po 

doručení v písomnej forme druhej zmluvnej strane.  

 

   

ČI.7 

Záverečné ustanovenie 

 

7.1. Dokumentácia, informácie a podklady použité pri vypracovaní diela súvisiace 

s objednávateľom sú dôverné a ich použitie je výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto 

zmluvy. Ich ďalšie použitie a prenechanie tretím osobám je možné len s výslovným súhlasom 

objednávateľa. 

 

7.2.   Východiskové podklady a spracované materiály zostávajú v archíve zhotoviteľa. 

 

7.3.  Zmluva začína platnosť dňom podpisu obidvoch strán a nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

 

7.4.   Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jeden 

originál po jej podpísaní. 

 

7.5.  Zmenu zmluvy možno previesť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 

zástupcami zmluvných strán. 

 

 

 

 

 

V Sušanoch                                                                              V Rimavskej Sobote 

                            

 

Dňa: 09.10.2020                                                                   Dňa:   09.10.2020                         

                                         

Mgr. Štefan Vaclavik v.r.        Ing. Zuzana Šmatlíková v.r. 

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

         objednávateľ                                                                                  zhotoviteľ 


