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ZMLUVAo DIELO
zm|uvy:
ČÍs|o
2o18lMHl1
uzaťvoÍená
v znysles 536a nasl.obchodného
zákonníka
lzákonč'513/1991zb'
v platnon
znenílnedzi:

zm|uvné
strany
zhotovitelbm:

Mgr.o|gacsalová
VikláÍska
u9 07 Nit/a
1077/15,
lČo:50 665171
DIČ:1082953850
Č'živnost'
rcgistra:
430-50208
Bankové
VÚB, a's'
spoienie:
císloúčtu
IBAN:sK0202(n0000007364885553
v neneRorého
koná:Mgr,olgacsalová,PhD,
(dhle
!tpl')
i len "Zhotov

objednávate|bm:obecČeNenýHÍádok
Čeruený
Hrádok193
95182 ceruenýHrádok
!Čo:00656127
Dtc 2021059007
číslo
účtu
BnN:sfit s6oooo0o002242998001
- sťarosta
zastúpený:
lng,BohunhŠabÍk
obce

(dblej len,,obiednávatel")

za ýchtopodnienok
t.
Č|ánok

Predmet
zmluvy
1.1 Zhotoviter
preobjednávate|h
píojeKu
sa zavázuie
zhotoviť
die|o- imp|ementáciu
v Íámci
programu
projekt
Konkurencieschopnosť
operačného
a hospodársky
Íast,
s názvom
verejného
osvet|enia
V obciČervený
Híádok''
B|iŽšia
rozsahu
špecifikácia
,'Rekonštrukcia
je
pÍedmetu
podmienok
zm|uvy
a
zhotovenia
die|a upravená
Včlánku
||.tejtozm|uvy'
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1'2 objednáVate|'sa
podmienky
preuskutočnenie
potÍebného
pÍieskumu,
zavázuje
vytvorit'
podk|ad
dodat'
potrebné
prespÍacovanie
oVémateriá|y
a účtovné
dok|ady
die|a'
Č|ánok
||.

projektu
Pro'jekt
ldie|ď
' die|oakva|ita
je záVázok
2'1 PÍedmetom
prolekt
teitozmluvy
zhotovitel?r
imp|ementovat7manďovať
.RekonšÍukcia
s názvom
verejného
osvet|enia
V obciČeÍvený
Hrádok.'
formoupred|oŽenia
tzv'
nás|ednej
monitorovacej
správyk monitorovaciemu
teÍmínu
určeného
Íiadiacim
orgánom(dÍuhé
. 70l20L8).
monltorované
obdobie
1112071
povinný
postupovat'
píizhotovení
2.2 Zhotovitel'je
prispracovaní
diela'v tomtopÍípade
a
predk|adaní
pokynov
násednejmonitorovacej
správypod|'a
Íiadiaceho
orgánuavzmys|eýchto
po|qnov
práVnenoÍmy
preukázate|he
požadované
dodržat.
vŠetky
a ostatné
ná|eŽitosti
uÍčené
V Zm|uveo poskytnutí
postupuje
NFP. Zhotovitel'
odboÍne'
konzu|tuje
s objednáVate|bm'
úradmi,
VdobrejVieredosiahnut'
ciel'- odborné
a pred|oŽenie
spÍacovanie
následnej
monitorovacej
spÍáVy
k projektu.
Prís|Ušnými
orgánmiVytknuté
nedostatky
bezzbytočného
odk|adu
odstráni.
2.3 PÍedmet
zm|Uvy
zahíňa
najmá:
a) prÍprava
materiá|ov
a dokumentov
súVisiacich
s pÍedk|adaním
nás|ednej
monitorovacej
spÍá\,y
podpornéj
0l manďment
sprievodneja
dokumentácie
k nás|ednej
monitorovacej
správe
c) samotné
spracovanie
a predloŽenie
nás|ednej
monitorovacej
spráVy
V určenej
odboÍnej
úÍovni.
jeurčená
(náleŽitosti,
foÍme
a rozsahu
odborná
úroveň,
íorma
a rozsah
riadiacim
orgánom)
0) odborné
konzu|tácie
s riadiacim
orgánom,
Íesp'
s|EA
pÍekva|itné
e) inéčinnosti
nelyhnutné
spracovanie
a predloŽenie
nás|ednej
monitoÍovacej
spráVy
pod|h
pokynov
Íiadiaceho
orgánu'
Íesp'
s|EA(napr.
opíava
následnej
monitorovacej
spráVy)

c|ánok
|||.
Cenadiela
3'1'cenadie|a
prieskumu
bo|a
určená
nazák|ade
vykonaného
trhu
nasledovne:
a) $'škaodmeny
za činnosti
súvisiace
s vypracovaním
niís|ednej
monitorovacej
správy
uvedené
je490,.
Včlánku
||,bodu
2'3tejto
zm|u\,ry
EUR(s|ovom:
štyristostodevatdesiat
eur'nulacentov)
b) cenadie|a
uvedená
Vtejto
zmluve
Zhotovite|'
niejep|atcom
DPH.
iekonečná.
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Termín
ukončenia
dier|Tl"rjt|ovůne
poa'ienky
zadieIo
4.1 . Termín
a pred|oženia
dielaje určený
monitorovacím
teímínom
v rámc|pris|ušného
-zhotovenia
monitorovaného
obdobia
(dÍuhý
jei1'1o'2o18)'
monitorovací
iermín
4'2 Zhotovitel'sa
zavázuje
dotohtotermínu
(pozn':
do].5dníod monitorovacieho
termÍnu)
spracovat'
a p-redložit',
VpoŽadovanej
kva|jteaformenás|ednÚmonitorovaciu
spríívu'
spo|Usó vsetto7mi
poŽadovanými
sprievodnými
dokumentmi.
4'3' Dohodnutá
pod|?r
odmena
č|ánku
|l|,bodu3.1'pismena
je sp|atná
a) tejtozm|uvy
pospÍacovaní
aodovzdaní
die|ak príslušnému
monitorovaciemu
ierminu,
slehótouspránbsti'rldni' na základe
zhotov.te|bm
Vystavenej
Íaktúry'

so'zap|alenim
pod|?t
ceny
die|a
bodu
4'3saobjednávate|'
zavazule
zap|atit'

1;1.^Yllr1:
.ql:*ln|a
zn0t0v|le10v|
uÍok'z
omeskanla
vo \^/ške
0'050/oz dlŽnej
sumyza každýdeňomeškania,
odo'dňa
las'eouluceho
p0|ehote
sp|atnostiÍaktury
az dozap|atenia.

Článok
V.
Da|šiedoiednania
povent'
čiasloeným
zhotovením
dielainúosobu|ens pÍedchádzajúcim
súh|asom
?j '1!"!9Y|l9|.Td].
oojednavateIa'
V pÍipade
takéhoto
poverenia
zhotovite]'
zodpovedá,
akobydie|o
zhotovilsám'
5.2 Zhotovite|'nezodpovedá
za obsaha Vieíohodnost.dodaných
podk|adolych
materiáiov,
účtovných
'
dokladov
a iných
vecí'ktoÍé
mubolidodané
objednávate|bm
akovecipotreoné
k znJovenru
oiela'
5.3' omeškanie
zhotovitel'a
s plnením
die|apod|hdohodnut}'ch
termínov
sa povaŽuje
za porušenie

tejto
zm|u!y
a objednáVa|el'
mápráVo
odsiúpit'od
te1o
po
žmtuvy
rl:::']il.:l:yi.]1.ryi]yvajÚc|ch.Ž
up!1nul|
5'.onove]
|eňoty
0ddoÍučenia
písomnej
p00lateltozmluvy.

V.hvyzhotovitelbvi,
ktorou
zhotovite|á
vyzva|
nap|néňie

podk|adov'
účtovných
dok|adov
ainýchmateÍia|ov
zo stÍany

iť^'^l:9!FT !9.19oy..yď
oDFonavale|a
povaŽule
za poíušenie
povinností
objednávate|'a
vyp|ývajúcich
z tejtozmlut/y
-sa
a zhotovitel'
má práVookamŽite
odstúpit'
od tejtozm|uvy.
je ú;irlné,dňň
odstÚpenie
lehodoÍučenia
obiednáVatelbvi.
5'5 Zm|uvné
stranyberúna Vedomie,
ŽeVšetky
informácie,
ktoré
sa VsúVislosli
s uzatvorením
tejto
zm|uvy
dozvedia
sa povďujÚza dÓVerné
a'ktoÍé
sa dozvedia
VsúVis|osti
s plnenim
tejtozm|ulyia
obchodné
tajomstvo
Vzmys|e
5 17obchodného
zákonnika'
56 Zho(ovile|
sa zaváZuje
neposkytnúť
podl'atejtozm|uvy
inemusub]eklu
bez
' d|elozhotovene
pisoŤného
sún|asu
objednavaleJ'a'
okÍem
č|ánku
||'bod2'2le'tozm|uó'
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5'7 objednáVate|.je
pouŽíVať
oprávnený
pod|átejtozm|uvy
aŠírit'die|o
zhotovené
|enna úče|y
vyp|}'Vaiúce
z tejtozm|Uvy,
posh/tnút'Íetím
a niejeopÍávnený
die|o
osobám
bezsúhlasu
zhotovile|'a.
povinný
5'8.Zhotovite|'je
prípadný
stÍpieť
\^/kon
kontÍo|y/auditu/overovania
súvisiaceho
s dodáVanými
počas
p|atnosti
s|uŽbami
kedyko|vek
a účinnosti
zmluvy
o pos|g,tnutí
NFP'a tooprávnenými
osobami
v zmys|eVšeobecných
podmienok
zmluvných
poslq^nutí
poshýtnút,
zm|Uvy
potÍebnú
o
NFP a
im
súčinnost:
Č|ánok
V|.

Zmeny
zmluvy
je moŽné
6.1 Všetky
zmenyadop|nky
tejtozm|uvy
uskutočnit'iba
lormoupísomného'
čís|ovaného
podpísaného
a oboma
zm|uvnými
stranami
dodatku
k teitozm|uve'
Č|ánok
V||.

Záverečné
ustanovenia
7'1 Zm|uvné
stranysa zav.iujú,Že v pÍípade
zmenyúdajov
o zm|uvných
stranách
uvedených
VZáh|aVítejto
zm|uly
tietopísomne
a preukazne
oznámia
druhei
strane
bezzbytočného
odk|adu.
7.2 VecikonkÍétne
neupravené
toutozm|uvou
potreby
budú
zm|uvné
stranyV prípade
pod|?l
rieŠit'
prís|ušných
ustanovení
pÍedpisov
obchodného
zákoňníka
práivneho
poriadku
a ostatných
súvisiacich
Slovenskej
republiky.
7'3 zmluvné
stÍany
sa dohod|i,
Žev prípade
ichvzájomného
súdneho
spofubudepríslušným
najeho
Íiešenie
okresný
súdNitra.
1'4 zm|uvné
stÍany
pÍís|ušnej
sa dohod|i,
žeV prípade
situácie'
všetlq/
ichpÍáva
a povinnosti
z tejto
prechádzajú
zm|uvy
a jejdodatkov
naichprávnych
nástupcov.
je lyhotovená
7'5 Zm|uva
V2 rovnopisoch'
z ktory'ch
objednáVate|.
dostanejednovyhotovenie
jedno
a zhotovite
|'taktieŽ vyhotovenie'
jejpodpísania
p|atnost'dňom
7'6 Zm|uva
nadobúda
zm|uvnými
stranami'
Zm|uva
nadobúda
účinnost'
nasledujúci
deňpojejzveÍejnení'
1'7zm|uuné
stranyVyh|asujú'
Žesa oboznámi|i
s obsahom
tejtozm|u\,y,
súsi
iejobsahuporozume|i,
práVnych
Vedomé
jej
ju
následkov
z nejlyp|]ÍVaiúcich,
preto
a
naznaksÚh|asu
s obsahomV|astnoručne
podpisujú.
podp.smi
pofurdzujú'
súčasne
svojimi
je obmedzená'
Žeichzm|uvná
vo|'nost.nie
Vyhlasujú'
Žeimniesúznámežiadne
skutočnosti'
jej
ktoré
bymoh|i
nep|atnost'
spÓsobit'
tejtozmluvy
a zmaÍit'tak
úče|'
V Červenom
HÍádku,
dňa22.1o'2o18

-

t-

uole0navatel

Zhotovitel

