
 
 

Zmluva o dielo  
 uzatvorená  podľa § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších 
zmien a doplnkov  

 

Čl. 1 ZMLUVNÉ  STRANY 
 

1.1 Objednávateľ :                 Obec Sušany       

      Sídlo:                                     Sušany 87, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 

      Zastúpený:                             Mgr. Štefan Vaclavík, starosta obce 

      IČO:                                       00649635 

      DIČ:                                       2021275498 

      Bankové spojenie:                 VÚB, a.s. 

      IBAN:                                      SK63 0200 0000 0000 2082 5392  

                                                    (ďalej len objednávateľ) 
 
 

1.2 Zhotoviteľ :               TERRA GRATA, nezisková organizácia 
       Sídlo:                Partizánska cesta 97,  974 01 Banská Bystrica 
       Zastúpený :     Ing. Zora Urbanová, riaditeľka n.o. 
       Bankové spojenie :                 ČSOB, a.s. 
        IBAN:                SK28 7500 0000 0040 0296 7897 

       IČO :      37954989 
       DIČ :     2022171987 
        IČ DPH :    Organizácia nie je platiteľom DPH 

      Organizácia je vedená na ObÚ B. Bystrica, pod. č. OVVS/NO – 45/2005 
                                                       (ďalej len zhotoviteľ)                                                      
 
 
 
 

  Čl. 2  PREDMET ZMLUVY 
 

2.1   Predmetom tejto zmluvy je spracovanie kompletnej dokumentácie žiadosti o 
        poskytnutie dotácie pre projekt s názvom Rekonštrukcia miestnych 
        komunikácií v obci Sušany  v rámci „ Výzvy na podanie žiadostí 
        o poskytnutie dotácie oblasti podpory regionálneho rozvoja“ s kódom 
       12861/2021OSMRR 
 
2.2   Žiadosť so všetkými prílohami zhotoviteľ elektronicky spracuje vo formáte PDF 
        a zašle objednávateľovi, aby každý jeden dokument podpísal kvalifikovaným 
         elektronickým podpisom a následne celú žiadosť s prílohami elektronicky zaslal 
         poskytovateľovi dotácie. Sú to nasledovné dokumenty (prílohy k žiadosti) : 

 Príloha1.1  P1_1 Popis projektu žiadateľa  

 Príloha 1.2 P1_2a Plán aktivít a rozpočet žiadateľa _aktivita1 

 Príloha 1.3 P1_3 Plán činností žiadateľa na rok 2021 

 Príloha 1.4 P1_4 Čestné vyhlásenie žiadateľa 
 



 

2.3  Okrem žiadosti s prílohami, ktoré zhotoviteľ vypracuje a zašle objednávateľovi  
       podľa bodu 2.2, Čl.2 na elektronické podpísanie a elektronické zaslanie 
       poskytovateľovi dotácie objednávateľ ešte k žiadosti priloží a elektronicky 
       podpíše nasledovné prílohy: 
 

 Príloha 1.5 P1_5 Profesijný štruktúrovaný životopis zamestnancov 
žiadateľa, podieľajúcich sa na projekte, na ktorý sa dotácia požaduje 
 

       Ďalej objednávateľ pripraví, elektronickým podpisom podpíše nižšie uvedené 
       prílohy, ktoré sa  predložia v origináli alebo v úradne osvedčenej  kópii a zašle ich 
       s ostatnými dokumentmi elektronicky: 
 

a)  Doklad preukazujúci iný právny vzťah k nehnuteľnosti ak žiadateľ nie 
vlastníkom nehnuteľností a súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou 
projektu 

b) Právoplatné stavebné povolenie alebo potvrdenie stavebného úradu 
o ohlásení stavby 

c) Fotografia súčasného stavu územia, na ktorom má byť projekt 
realizovaný 

d) Stavebné výkresy stavby 
 
2.4   V záujme zrýchleného predloženia kompletnej dokumentácie žiadosti do 
        20.októbra 2021 vyplní zhotoviteľ v mene objednávateľa Registračný formulár  
         k žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja, ktorý zašle 
         online poskytovateľovi v súlade s termínom elektronického zaslania žiadosti zo 
        strany objednávateľa, ktorý je žiadateľom o dotáciu. 
 
 
 

Čl. 3  ČAS PLNENIA ZMLUVY 
 
3.1   Za začiatok plnenia sa považuje deň nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy. 
3.2  Odovzdanie kompletnej dokumentácie podľa bodu 2.2, Čl.2 tejto zmluvy 
        o poskytnutie dotácie zabezpečí zhotoviteľ tak, aby  bola doručená v súčinnosti s  
        objednávateľom najneskôr do 20. októbra 2021. 
 

 

 
Čl. 4  CENA ZA DIELO, PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
4.1 Cena práce zhotoviteľa je stanovená vo výške 300 € ( slovom tristo eur). 

Zhotoviteľ má právo práce na diele vyfakturovať po zaslaní predmetu diela 
podľa bodu 2.2 a bodu 2.4 Čl. 2 tejto zmluvy 

4.2.    Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru najneskôr v lehote 14 kalendárnych 
          dní od jej vystavenia. 
 
 
 
 



 
Čl. 5  ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

5.1        Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi všetku potrebnú 
       súčinnosť pri zabezpečovaní súvisiacich prác a služieb, a to poskytnutím 
        všetkých informácií, vyžiadaných zhotoviteľom a nevyhnutných pre realizáciu 
        diela 

5.2         Zhotoviteľ je oprávnený komunikovať so zhotoviteľom projektovej 
        dokumentácie pre zabezpečenie vecnej a technickej správnosti predkladanej 
        dokumentácie 

5.3      Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy oznámiť objednávateľovi všetky  
              skutočnosti, ktoré by mohli mať negatívny dopad na vyhotovenie diela. 
   
 

           Čl. 6  VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVOVANÉMU DIELU 
A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 
6.1  Vlastníkom zhotovovaného diela je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo 
            škody na ňom. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody na ňom prechádza 
            na objednávateľa elektronickým odovzdaním predmetu diela podľa bodu 2.2 
            a bodu 2.4 Čl. 2 tejto zmluvy 
 
 

Čl. 7   ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 
 

7.1    Zhotoviteľ zodpovedá za vady v častí diela podľa bodu 2.2 a bodu 2.4 Čl. 2 
         tejto zmluvy 
7.2   Zhotoviteľ však nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady vznikli v dôsledku 
         nesprávnych postupov zo strany objednávateľa, alebo vznikli následkom 
         vykonania svojvoľných zásahov do diela, vykonaných objednávateľom bez 

   súhlasu zhotoviteľa. 
 

Čl. 8  SANKCIE ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ 
 

 8.1    V prípade, že zhotoviteľ  z vlastnej viny zapríčiní neodovzdanie diela 
          v stanovenom termíne a omeškanie nevzniklo neskorým odovzdaním 
           požadovaných podkladov zo strany objednávateľa, má objednávateľ právo na 
           neuhradenie odmeny za prácu podľa Čl. 4 tejto zmluvy 

 
8.2   V prípade omeškávania platieb podľa bodu 4.1 zhotoviteľ vyúčtuje 

   objednávateľovi sankčný úrok za každý omeškaný deň vo výške 0,05% z celej 
   omeškanej sumy. 

 
 
 

Čl. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
9.1 Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpísania oprávnenými zástupcami 
         zmluvných strán a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle  
         objednávateľa. 



9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na touto zmluvou neupravené vzťahy sa použijú 
         príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
9.3 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomne, a to na základe dohody 

zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán. 

9.4     Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu,  
         pričom každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
9.5    Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do doby vyrovnania záväzkov obidvoch 
         zmluvných strán. 
9.6    Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé právnych následkov z tejto zmluvy 
          vyplývajúcich, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite  
          a zrozumiteľne, že si ju riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju  
          vlastnoručne podpísali. 

 
 
V Sušanoch       dňa                              V Banskej Bystrici dňa  
 
 
Objednávateľ :                                                                  Zhotoviteľ:                                                                                       
                                                                                      
Mgr. Štefan Vaclavík                                                        Ing. Zora Urbanová 
                                                                                                 riaditeľka 
starosta obce                                       TERRA GRATA, n.o. 
 


