
ZMLUVA O DIELO 

Uzavretá medzi zmluvnými stranami: 

l.. 
sídlo: 
IČO: 
DIČ/IČDPH: 
bankové spojenie: 

konajúci: 

Ob~c Vrbová nad Vábom 
-~ •-.-s, • ~ .. . ' . ··.: : . ., . 

Vrbová nad Váhom 91, 946 65 Vrbová nad Váhom 
00306746 
2021035786/-
Prima banka Slovensko a.s - pobočka Komárno, 
so sídlom Hodžova 11, O 1 O 11 Žilina 
IBAN: SK57 5600 0000 0009 0365 3002/ SWIFT: KOMASK2X 
Peter Ilčík- starosta obce , 

ako objednávateľom na jednej strane (ďalej len „Objednávate!"') 

11. 
sídlo: 

IČO: 
DIČ /IČ DPH: 
zapísaný: 

bankové spojenie: 

a 

STAV AK s.:r.a., 
Roľníckej školy 1514/9 
945 01 Komárno 
50 343 092 
2120283539/SK2120283539 
V Obchodnom registri SR, Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, 
vložka číslo: 40903/N 

peňažný ústav: SLSP pob. Komárno 
IBAN :SK8109000000005113779375/SWIFT:GIBASKBX 

konajúci: Silvia Recsková 
ako zhotoviteľom na strane druhej (ďalej len „Zhotovitel"') 

v zmysle§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

túto 
Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva''): 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Objednávateľ je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky 
založenou podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, ktorý má záujem uchádzať sa 
o poskytnutie podpory zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie v súvislosti 
s vykonávaním svojej činnosti. 

2. Zhotoviteľ je subjektom založeným podľa práva Slovenskej republiky, ktorého 
predmetom činnosti je okrem iného vykonávanie činnosti stavebného dozoru, ktorý 
zodpovedá za súlad stavebných prác s projektovou dokumentáciou, za dodržanie všeobecných 
technických požiadaviek na rekonštrukciu a spoluzodpovedá za dodržanie 
podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, jeho funkcie a povinnosti sú 



upravené najmä v Stavebnom zákone, t. j. Zákone č. 50/1976 Zb. a to konkrétne v § 46b. 
Zhotoviteľ má v tejto oblasti bohaté skúsenosti. 

3. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia podpory zo štrukturálnych a investičných 
fondov Európskej únie je podanie žiadosti o poskytnutie NFP a uzatvorenie zmluvy 
o poskytnutí NFP s príslušným orgánom verejnej moci ako poskytovateľom podpory. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy za účelom poskytnutia služieb 
stavebného dozoru potrebného pri realizácii a implementácii projektu Objednávateľa 
podporeného zo štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie formou NFP. 

2. PREDMET ZMLUVY 

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa za poamienok uvedených v Zmluve vykonať 
pre Objednávateľa činnosti súvisiace so stavebným dozorom pre projekt s názvom „Zberný 
dvor Vrbová nad Váhom", ktorý je predmetom podanej žiadosti o poskytnutie NFP a 
uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP v rámci nasledovnej výzvy na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie NFP: 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33 
Prioritná os: 

Operačný program: 
Špecifický cieľ: 

( ďalej len „Dielo"). 

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom 
rozvoja environmentálnej infraštruktúry 
Kvalita životného prostredia 
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním 
na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 
predchádzania vzniku odpadov 

2.1. Kontrolné činnosti stavebnej dokumentácie 
kontrola rozpočtu resp. deklarovaných výdavkov 
kontrola súpisu prác 

2.2. Kontrola zápisov v stavebnom denníku a overenie skutočnosti vykonaných prác od 
dátumu prevzatia staveniska 

2.3. Účasť na kontrolách na mieste zo strany riadiaceho orgánu a ostatných 
kontrolných orgánov 

príprava a kontrola dokumentácie žiadateľa pred kontrolou 
fyzická účasť na kontrolách 

2.4. Vypracovanie hlásení a informovanie objednávateľa pri prípadných chybách na 
stavbe 

2.5. Ďalšie povinnosti sú upravené najmä v Stavebnom zákone, t. j. Zákone č. 50/1976 Zb. 
a to konkrétne v § 46b. 



3. PRÁV A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

3.1. Poskytovateľ je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených touto 
Zmluvou s odbornou starostlivosťou a v súlade s príslušnou príručkou a/ alebo 
metodickým pokynom pre žiadanie finančného príspevku pre Projekt. 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť, a všetky 
informácie, podklady, dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a 
ktoré od neho bude Poskytovateľ požadovať, potrebné na splnenie povinností 
Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy. 

3.3. Poskytovateľ môže výkony odovzdať Objednávateľovi buď na osobnom stretnutí, na 
ktorom bude spísaný preberací protokol, alebo podaním na poštovú alebo kuriérsku 
prepravu, pričom výkony sa v takom prípade budú považovať za odovzdané dňom 
podania na poštovú alebo kuriérsku prepravu. 

4.ODMENA 

4.1. Za výkony Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť 
Poskytovateľovi odmenu (cenu) vo výške 3.200,-v EUR bez DPH, DPH 20 %, celkom 
s DPH 3.840,- Eumasledovne: 

Cena: 3.200,- Eur bez DPH 
DPH 20 %: 640,- Eur 

Cena celkom s DPH: 3.840,- Eur 

Platobné podmienky: 

Objednávateľ uhradí odplatu podľa tohto článku na základe vystavenej faktúry prevodom 
finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 

4.2. Poskytovateľ je platcom dane z pridanej hodnoty. Za „Oprávnené výdavky" sa pre účely 
tejto Zmluvy považujú náklady (výdavky) projektu Objednávateľa, ktoré sú vyčíslené a 
špecifikované v Žiadosti v zmysle podmienok Opatrenia a Výzvy. V prípade, že v 
Zmluve o poskytnutí príspevku bude uvedená iná výška Oprávnených nákladov ako v 
Žiadosti, predpokladá sa, že Oprávnené výdavky sú pre účely tejto Zmluvy vo výške 
uvedenej v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry podľa bodu 4.1 Zmluvy v lehote splatnosti 30 
dníodo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 



5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1. Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť čo i len časť ktorejkoľvek platby 
odmeny, sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za 
každý deň omeškania so zaplatením dlžnej sumy. 

5.2. Omeškanie Objednávateľa so zaplatením čo i len časti ktorejkoľvek platby odmeny sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti, a zakladá právo Poskytovateľa 
kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s platením 
čo i len časti odmeny, má Poskytovateľ právo pozastaviť vykonávanie ktoréhokoľvek 
svojho záväzku zo Zmluvy. Poskytovateľ nie je v omeškaní s vykonávaním svojich 
záväzkov zo Zmluvy počas doby, za ktorú je Oqjednávateľ v omeškaní s povinnosťou 
poskytnúť súčinnosť, a počas doby, za ktorú je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou 
zaplatiť Poskytovateľovi odmenu alebo jej časť podľa tejto Zmluvy. 

5.3. Poskytovateľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich 
povinností podľa Zmluvy tretiu osobu a za tým účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou 
potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti tretej osoby zodpovedá Poskytovateľ vo· vzťahu k 
Objednávateľovi, ako by konal sám. 

5.4. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o tom, že 
došlo k schváleniu žiadosti o finančný príspevok pre Projekt ako aj k uzatvoreniu Zmluvy 
o poskytnutí príspevku a o výške Oprávnených nákladov uvedených v Zmluve o 
poskytnutí príspevku, a to pre účely výpočtu odmeny Poskytovateľa. V prípade, že 
Objednávateľ Poskytovateľovi neoznámi všetky tieto skutočnosti ani do 1 O dní od 
podpisu Zmluvy o poskytnutí príspevku, alebo ak Objednávateľ poruší svoju povinnosti 
podľa bodu 5.5. Zmluvy alebo 5.6. Zmluvy, platí, že Oprávnené náklady sú vo výške 
uvedenej v žiadosti o finančný príspevok pre Projekt. 

5.5. Ak Objednávateľovi vznikne právo na podpísanie Zmluvy o poskytnutí príspevku (t.j. ak 
Riadiaci orgán schváli žiadosť o finančný príspevok pre Projekt, alebo ponúkne alebo 
vyzve Objednávateľa na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí príspevku), Objednávateľ sa 
zaväzuje túto Zmluvu o poskytnutí príspevku uzatvoriť. 

5.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti Zmluvy neuzavrie s treťou osobou inú 
zmluvu, ktorá by sa svojim obsahom podobala tejto Zmluve, že sa nedohodne s treťou 
osobou na tom, že pre neho tretia osoba vyhotoví žiadosť o finančný príspevok pre 
Projekt, a že takúto žiadosť si nevyhotoví ani sám. 

5.7. Poskytovateľ sa zaväzuje, že oprávnení kontrolní úradníci budú môcť voči nemu 
uplatňovať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou 
Projektu Objednávateľa, a to v rozsahu a za podmienok stanovených príslušnými 
predpismi Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev. 

5.8. V prípade, že Poskytovateľ zistí, že Objednávateľ alebo jeho Projekt nespÍňa podmienky 
pre žiadanie finančného príspevku v rámci predmetného opatrenia, má Poskytovateľ 
právo odstúpiť od Zmluvy. 

5.9 V prípade, že Objednávateľ poruší svoju povinnosť uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí 
príspevku podľa bodu 5.6. Zmluvy, je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške celej odmeny podľa Zmluvy. 



5.10. Objednávateľ dáva Poskytovateľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov k spracovanou osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby 
Poskytovateľa na účely súvisiace s touto Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov 
Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú sPoskytovateľom na poskytovaní služieb 
spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré Poskytovateľ získal 
na základe tejto Zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu 
osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré 
Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ tiež súhlasí, 
aby Poskytovateľ mohol získavať jeho osobné . údaje kopírovaním, skenovaním alebo 
iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné 
údaje, na nosič informácií. 

5.11. Objednávateľ dáva Poskytovateľovi súhlas na zverejnenie informácií o Projekte pre 
marketingové účely Poskytovateľa minimálne v rozsahu nasledovných údajov: 
identifikačné a kontaktné údaje Objednávateľa, predmet projektu, t.j. stručný opis 
projektu, výška oprávnených výdavkov projektu, časový harmonogram projektu a 
fotodokumentácia z realizácie projektu. 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
2 vyhotoveniach. 

6.2. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne. 
V prípade, ak spory nebude možné odstrániť dohodou, zmluvné strany sa dohodli, že 
všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa budú rozhodovať výlučne na miestne, vecne a 
funkčne príslušnom súde v zmysle občianskeho súdneho poriadku. 

6.3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa 
Obce Vrbová nad Váhom. 

6.4. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustancvenia sú im jasné a zrozumiteľné, 
pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz 
čoho pripájajú svoje podpisy. 

Za Poskytovateľa: Za Objednávateľa: 
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