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ZMLUVAo DIELO
Čís|o
zm|uvy:
20'!8/ENV.BK1

Názovprojektu:
Hrádok- kana|izácia,
kana|izačné
odbočenia..
,,Červený
uzalvorená
vzmysles 536a nasl.)bchodného
zákonníka
Eákonč.513/1991
zb' vplatnon
zneni/nedzi:
zhotovite|om:

Mgr,o|gacsalová
vikárska
1077
/15,949
01Ntra
lÓo:50665171
DlČ:1082953850
Č,živnost'
registra:
4a-50208
Bankové
vÚB' a's'
spojenie:
cisb účtu
IBAN
: sK0202000000001
3u885553
v nenektorého
koná:Mgr.olgacsalová'PhD.
':

(ďalejlen,,Zhotovite|,)
a

objednávate|bm:)becC,ervenýHrádok
ceNenýHŘdok193
95182 ČeNený
Hrádok
lČo:00656127
DlÓ:2021059007
Čisbúčtu
IBAN:sK7156000000002242998001
zaslúpený:
lng'Bohuni Šabi(,
starosta
obce

(ďalejlen.objednáv
a:É.r)

za týchtapodnienok:
t.

Uvodné
ustanovenia
1',|' objednávatel
má záUjemna odbomom
a kvaijlnom
zabezpeceni
s|uŽiebspočivajúcictl
pomocipd vypracovani
podk|adov
prc projekt
Vodbornej
financovaný
z Envilonme.1á|neho
podpory
jej
fondu(ziadosé
povinnými
pri|ohami
o poskytnutie
formou
rok
dotácie
na 2019,s
pomoci
pdjeholea|izácii
pod]a
poŽiadaviek
BK4)a naodbomej
konkÉbych
objednávateta.

ZoDč.2018/ENV.BK1
povercni
projekloví
1.2. Zhotovi|e|.preh]asuje'
žeon' akoaj nímzrnluvne
manaŽéri
sÚ odboÍne
pod|'a
právnych
p.edpisov
kva|iÍikovani
k Vykonávaniu
týchto
a spósobi|i
s|uŽieb
s|ovenských
ponúka'
a nodem
a tielos|uŽby
objednávatelovi

Predmet
zmluvy
2 . 1 . Zhotovitel
sa zayáZuje'
ževčasetrvania
tejlozm|uvy
budepÉobjednávateÍa
Vykonávať
pomocipri vypramvaní
podk|adov
pre p.ojeklÍinanmvaný
v odbomej
sluŽbyspočíVajúce
pomoci
pi jehorea|izácii'
z EnVironmentá|neho
íondu
a odbomej
2 2 . Predmetzmluvyoznačený
Vbode2'1. tejtozm|uvypozostáVa
z nas|edovných
úkonov
a Činnosti:
L

projektu:
Priprava
a tvorba
a) poradenskéa korrzu||ačné
sluŽby pÍe ziskanie finaninýchprostriedkov
z Environmentá
nehoÍondu
podpory
b) Vypracovanje
Íormu|áru
Žiadosti
o posk}'tnutie
formou
dotáciena rok2019
IBK4I
povinných
pri|oh
c) priprava
a vypracovanie
Žiadosti'
opisuprojekfu
a Íinanénej
ana:ýzy
proiektu'
podpomej
pmjektu
manaŽment
sprievodnej
a
dokumentácie
k

pri stykus EnvÍronmenlá|nym
pomocpr rea|izácii
pro]enu,
|1' Poradenstvo
fondom.
projeklu'Vyhotovenje
plnenia
mon.{orovan|e
ahodnotenie
záVerečného
vyhodnotenia
podmienok
podpory
íormou
zm|uvy
o poskytnuti
do|áciez Environmenlá|neho
íonduna rok
p.ojektu.
20'19
správy
lea|izácie
a záve.ečnej
o priebehu

tl
podmienky
predmetu
Dobaa
vykonávania
zm|uvy
vykonat
lozsahu'
3 . 1 . Zholovi|e|.
sa zavázuje
die|oVpožadovanom
kva|ite
a v dojednanom
čase,

pris|ušnými
práVnymi
predpismi'
resp'V|ehotách
s1anovených
objednáVate|.
sa zavázu]e
poskyinÚť
potrebnej
poi.ebnÚ
Zhotovitelovi
včásá V
kva|ite
súóinnosl.
najmámuje povifiný
poskytnúť
podk|ady
p.ekvalitné
plnenie
pÍedmetu
re|evantné
informácie'
a mateiá|y
zmluvy
zo
stranyZhotoviteaa.
poskyt.leobjednávatelov]
p.i|oh'najmá úradných
3.2. Zhotovitel'
zoznampoŽadovaných
(týkajÚce
dokumentov
sa dane]
ob|asti
a činnosti,
Vrámc]
ktorej
žiada
objednáVa|e|
o finančný
príspevok),
ktoré
sa objednáVate|.
zavázujepred|oŽiť
Vpožadovanej
kva|ite
do stanovenej
iehoty.
Nák|ady
s |ýmspo]ené
znáša
objednáVate|'jedno||ivé
p|nen:a'
3.3. zhotovite|.
sa zavázujevykonávať
ktoÍé
sú p€ d metomtejlozmluvy
v nas|ďovných
tennínochI
podÍabodu2'2, odsek|.tejtozm|Uly- do teÍminu
a) priprava
a tvorbapro]ektu
na
pÍedk|adanie
podporyformoudotáciena rok 2019.Prc
ziadostio poskytnutie
jelentotermin
predmet
tejtozmluvy
31.10,2018
- počas
pomocpodiabodu2'2,odsek||'lejtoZmluvy
b) poradenstvo
a odboÍná
doby
Íealizácie
oroiektu

ZoDě.20.18/ENv.Bl(l

tv.

podm|enky
Genaa p|atobné
4,.|

Do|.odnutá
cenaza činnosti
označené
Vbode2.2''odsekl' tejtozm|uvyje
,14dnípo
stanovená
na490..EUR'Túto
sumubudeZhotovitef
faktu.ovať
s |ehotou
splatnosti
poskytnulie
podpory
napredk|adanie
Žiadostío
formou
dotácie
narok2019(t'zn.po
termine
jej
podatelne
prilohami
spracovani
Žadosti
s povinnými
a odovzdani
do
EnviÍonmentálneho
fondu).

4'2

jestanovená
označené
v bode2'2',odsek||'tejto
zm|uvy
Dohodnutá
cenazačinnostj
]eho|ou
na 2 890,.EUR.Ťúio
sumubudeZho1ovitel
íakturovať
s
sp|a|nosti
14dnípo
pisomného
rozhodnutia
EnVironmentá|neho
fondu
o schVálenIprojektu'
termíne
obdÉania
p.ípade
projektu
nárok
na
V
neschVá|enia /Žiadosti/'
zhotovite|'nemá túto
časť
odmeny'

4.3

DPH.
Zhotovitel
nieie olatcom

V.

PráVaa povinnosti
zm|uvných
strán
5'1'

Zho|ovi|e|'sazavázuje
predmetzmluvykva|itne'podřa poŽiadaviek
objednávate|a,
vsú|ade
a) Vykonávať
pmsirediasR
s poŽ.adavkami
Environmentálneho
Íondu.Ministerstva
Životného
prďpisov'
právnych
a pla|ných
na všetky
ktoré
by moh|iohroziť
b) Upozorniť
objednávatela
oko|nosti'
a|eboznenroŽniť
pfednetu
zm'uvy.
riadne
vykonanie
povinnosť
m|čan|ivosti
o Všetkých
dokumentoch'
Údajocha infonnáciách
c) ZachováVat'
priebehu
pÍedmetu
ziskaných
od objednáVateťa
v
rea|izác]e
zm|uvy
a to aj po skončeni
predmetu
lea|izácie
zm|uvy'
kon|ro|ným
záméstnánmm
vykonať
vecnúkontro|u
a kontro|u
d) Umožniť
oprávneným
projektu.
v súV.s|osti
obchodných
dokumentov
s rea|izáciou

5'2'

obiednávate|,
sazavázuie;
projektovým
povereným
potrebnú
a) Poskytnúť
Zhotovjle|bvi
a nímzm|uvne
manďérom
vykonáva.]ie
súiinnosť
nariadne
die|a'
Vlvedenej
|ehote
b) Platiť
Zhotovitelovi
dohodnutú
cenuzadie|o
sp|alnosti'
jehozáujmov'
náVňya odporučania
smerujŮce
k ochrane
nap.'
c) Rešpektovať
Zhotovitela
prizmenepodmienok
Env'ronmentá|nehofondu'
Zhotovitelao komuBikáciimedzi objednáVatetom
d) Bezodkladneiníorrnovať
predovšetkým
Envircnmentá|nym
fondom,
Žiadosti
a
o plipadnej
Environmentá|neho
fondu
procesu.
nado|oŽenie
dokumentov
k poektua Vyrozumení
o výs|edku
schvalovacieho

ZoDč.2018iENV.BK1

vt.

Závereěné
ustanovenia
K zabezpečeniu
súčinnosli
a k bliŽšiemu
VykonáVaniu
us|anoveni
tejtozm|uVy,
operativnemu
prob|émov
pÍip|Íreni
pÍedmetu
riešeniu
v"znikajúcich
tejtozm]uvy
určia
účastníci
zmluvy
svojich
zodpovedných
zásfupcov'
6 2 . Zm]uva
sa uzaviera
na dobuurčilÚ'
KaŽdáZo zÍn|uvnýcb
ods|úpil'
stránmÓŽeod zmJuvy
poruši
povinnosť
v p.ipade.
Žedruhásl.anapodslatným
spÓsobom
zm|Uvnú
vyplývajúcu
Z tejto
poruŠenim
Zm|uvy'
Pod podstalným
sa lozumiep.edovŠetkým
nesp|nenie
dohodnutých
podmienÓk'
a p|atobných
c|elaaobsahukonkré|neho
termínov'
cenových
die|aa dodania
podkladov.
je uÍozumený
6 . 3 . objednáVate|'
s tým'Že Zhotovite|'
nenesiezodpovednosť
za Výs.edok
proslredia
Environnentá|neho
rozhodnutia
fondua [4inisieÍstva
živolného
sR'
pre objednávalela
Všetkysprávya|eboiné materiá|y
vypracované
Zio|ovitelom
sú
považované
zadóVerné,
slúŽ]a
ibap|epo|reby
konk.étneho
die|á.
jed!']ou
6.5. V pripade
neopodstatneného
odstúpenia
od zmluvy
zo zm|uvných
s|iánsa zm|uvné
stranydohod|i
na tom.Žeodstupujúca
stranauhradí
druhej
zmluvnej
s|ranepreukázatelné
Výdavky
dov1edy
Vyna|oŽené
VsúVis|osti
s predmeiom
zmIUvy'
po
možné
Ůčastníkov
ment'a dopiňať'
VŠetky
6 6 . obsahtejlozmluvy
dohode
oboch
dodatky
]e
pisomnÚ
podpisané
a doplnky
musiamal
formu
a musiabyť
obidvoma
zm|uvnými
stlanamj.
po.iadku
prislušnostj
6.7. V zmys|e
89a
občianskeho
súdneho
sa
úóastnici
dol,]od|j
na
miestnej
s
je
prvého
podladohody
k|oÚm
V
súdu
s1t]pňa'
Účastnikov
okresný
súd Nitre
prehlasujú'
pre]av
6,8. Učastníci
Žesa na tomtoprávnom
úkone
dohodli
dobrovo|ne'
ichVó|ebo|
jes ichpre]avom
s|obodný
a VáŽny
a dos|ovné
iejtoZm|uvy
vó|eVÚp|nom
znenie
sú|ade.
p|atnosl'dňom
podpisania
6 . 9 . Tátozm|uva
nadobúda
obidvoma
zmiUvnými
Tá1ozm|L]Va
stranami'
po'eiZvercjnen,
sastáVaÚčinnou
dňomnas|edujúcim
po
bo|áVyhotovená
VdvochVyholoveniach'
z ktorých
kaŽdý
6 . 1 0 . Tálozm|Uvá
z účastnikov
obdrŽí
jednom
vyhotoveni.
pÍečitaná
podpisaná'
bolaÚčastnikml
6 . 1 1 . .átozm|uva
a naznaksúi|asu
s jejznenim
v|aslnoručne
6.1

V Červenom
Hrádku,
dňa20'a9,Za18

Zhotovitel

.^.-2..

Objednavalel

