
ZMLUVA O DIELO 

l 6 /to 19 

)S 2. J o1tj' 

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

predpisov 

(ďalej „Zmluva '') 

Uzavretá medzi zmluvnými stranami: 

I. 
sídlo: 
IČO: 
DIČ:/IČ DPH: 
bankové spojenie: 

Obec Vrbová nad Váhom 

Vrbová nad Váhom 91,946 65 Vrbová nad Váhom 

00 306 746 
2021035786 / neplatiteľ DP~ 
peňažný ústav: VÚB a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 

Bratislava 25 
IBAN: SK7102000000 0000 2452 1142/ SWIFT: TATRSKBX 

konajúci: Peter Ilčík - starosta obce 

ako objednávateľom na jednej strane (ďalej len „Objednávateľ") 

II. 

sídlo: 
IČO: 
DIČ / IČDPH: 
zapísaný: 

bankové spojenie: 

a 

SOLARP ARK KOMÁRNO, s.r.o. 

Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno 
45 729 735 
2023114489, nie je platcom DPH 
V Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo: 27490/N 
peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 
a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 
Bratislava 
IBAN: SKIO 11110000001104640007 / SWIFT: UNCRSKBX 

konajúci: Ing. Blažena Sebenská, konaťeľka 
ako zhotoviteľom na strane druhej (ďalej len „Zhotovitel"') 

Predmetom tejto Zmluvy je 

túto 

Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva ''): 
Čl. 1 

Predmet zmluvy 

1. vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci dotačného programu Úradu vlády -

Podpora rozvoja športu na rok 2019, pre podprogram č. 3 - údržba ihrísk a štadiónov 

a inej športovej infraštruktúry 
2. záväzok Zhotoviteľa za podmienok uvedených v Zmluve vykonať pre Objednávateľa 

činnosti súvisiace s implementáciou projektu 
Názov projektu : ,,Výmena závlahového systému futbalového ihriska v obci Vrbová nad 

Váhom." 
Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy vypracovať žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci 
dotačného programu Úradu vlády- Podpora rozvoja športu na rok 2019. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

poskytnúť odborné poradenstvo pri realizácii uvedeného projektu a uskutočňovať služby -
ekonomické, finančné poradenstvo a konzultačnú činnosť v oblasti investícií formou odborných 
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konzultácií. Poradenstvo sa bude týkať predovšetkým činností súvisiacich s vytvorením podmienok na 
splnenie kritérií spôsobilosti pre poskytnutie dotácie a čerpanie prostriedkov z dotačného programu 
Úradu vlády - Podpora rozvoja športu na rok 2019. Poradenstvo bude zamerané tiež na konzultácie pri 
príprave odberateľsko-dodávateľských zmlúv, poradenstvo pri zabezpečovaní stanovísk odborných 
pracovísk, kúpno-predajných zmlúv, zber a analýza údajov a objektívne zostavenie odporúčaní pre 
Objednávateľa v súlade s predmetom zmluvy, organizovanie stretnutí zúčastnených osôb na projekte a 
pod. 
Predmetom tejto zmluvy je takisto vypracovanie vyúčtovania poskytnutej dotácie, ktorá bude 
obsahovať všetky listinné dôkazy preukazujúce účel použitia dotácie a dokazujúce skutočnosti 

vzťahujúce sa na použitie dotácie v rámci Programu Úradu vlády - Podpora rozvoja športu na rok 
2019 v súlade so Záväznou metodikou na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie pre program Podpora rozvoja športu na rok 2019. 

ČL 2 
Povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vypracovať žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci 
dotačného programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 a vykonať činnosti súvisiace 
s implementáciou projektu. 

2. Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje, že vyvinie maximálnu starostlivosť o žiadosť vo všetkých 
etapách jej realizácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať tiež vyúčtovanie poskytnutej dotácie, 
vzťahujúce sa k žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Úrad vlády - Podpora rozvoja športu na 
rok 2019. Starostlivosť Zhotoviteľa sa končí schválením vyúčtovania poskytnutej dotácie. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela uvedenú v čl. 3. 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich 

s realizáciou tejto Zmluvy, ako aj o všetkých skutočnostiach a informáciách získaných od 
Objednávateľa. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť vo všetkých náležitostiach súvisiacich 
s odborným poradenstvom Zhotoviteľa, o skutOČJlostiach a informáciách získaných od 
Zhotoviteľa, nakoľko tieto považuje za obchodné tajomstvo podľa ustanovení § 17 až 20 
Obchodného zákonníka a za know-how Zhotoviteľa na základe Autorského zákona. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi pravdivé a neskreslené informácie 
o investičnom zámere, ako aj o subjekte v rozsahu zodpovedajúcom požadovanej odbornej pomoci 

a vytvorí tým Zhotoviteľovi podmienky pre výkon jeho činnosti v zmysle tejto Zmluvy. 
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že Zhotoviteľovi poskytne účinnú súčinnosť, a to najmä sprístupnením 

nevyhnutných podkladov, dokladov, potrebnej dokumentácie a vyčlenením potrebného okruhu 
pracovníkov, ktorí budú priamo zainteresovaní na realizácii resp. riešení úloh vyplývajúcich 
z prípravy projektu a pod. 

8. V prípade, že Objednávateľ v priebehu realizácie diela zmení zadanie, je povinný toto prejednať 
so Zhotoviteľom. Pokiaľ by zmeny zadania mali dopad na niektoré ustanovenia tejto Zmluvy, 
zmluvné strany sú o tom povinné spísať písomný dodatok k tejto Zmluve. 

9. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa o vzniku právnej skutočnosti uvedenej v článku 
3 písm. b) tejto Zmluvy - obdržaní finančných prostriedkov na základe uzatvorenej zmluvy 
o poskytnutí dotácie na bankový účet Objednávateľa, na základe ktorej vznikne Zhotoviteľovi 
nárok na zaplatenie časti ceny diela vo výške podľa článku 3 písm. b) tejto Zmluvy. 

10. Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že v prípade, ak si nesplní informačnú povinnosť 
voči Zhotoviteľovi podľa bodu 9 tohto článku Zmluvy 
a) a Zhotoviteľ získa vedomosť o tom, že nastala právna skutočnosť uvedená v článku 3 písm. b) 
tejto Zmluvy, ktorá zakladá Zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru podľa tejto Zmluvy, je 
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Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na prislušnú časť ceny diela podľa článku 3 písm. b) tejto 

Zmluvy aj bez obdržania informácie Objednávateľa podľa bodu 9 tohto článku Zmluvy; 

v pripade, ak Zhotoviteľ vystaví faktúru neoprávnene, je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi 

preukázať, že Zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru nevzniklo a súčasne 
b) zaväzuje sa, že Zhotoviteľovi nahradí všetky náklady, sankcie alebo akúkoľvek inú škodu, 

ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s konaním príslušného správcu dane voči Zhotoviteľovi 
(napr. v dôsledku vzniku daňovej povinnosti Zhotoviteľa) v dôsledku nesplnenia si informačnej 

povinnosti Objednávateľa. 

Čl. 3 

Cena diela a platobné podmienky 

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie 

diela v nasledujúcich splátkach: 

a) 500,00 Eur bez DPH (slovom päťsto eur) 

b) 1,5 % (jeden a pól percenta) z výšky schválenej 

dotácie ( zo sumy s DPH) 

c) 1,5 % (jeden a pól percenta) z výšky schválenej 

dotácie ( zo sumy s DPH) 

po podpise tejto zmluvy na základe 

vystavenej faktúry 

bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
30 dní po pripísaní finančných 

prostriedkov 
zo Zmluvy o poskytnutí dotácie na 
podporu rozvoja športu na rok 2019 

na bankový účet Objednávateľa 

bez zbytočného odkladu, najneskôr do 

30 dní po vypracovaní 
a odovzdaní vyúčtovania poskytnutej 

dotácie 

Uvedená cena je bez DPH. Dohodnutá cena bude fakturovaná Zhotoviteľom a uhradená 

Objednávateľom po predložení faktúry Zhotoviteľom so splatnosťou 30 dní. 

Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Objednávateľ zodpovedá za zabezpečenie povinných príloh k predkladanej žiadosti o dotáciu 

a k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie. 
2. V pripade, ak Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi nesprávne údaje a podklady, Zhotoviteľ 

nezodpovedá za prípadné následky a škody, ktoré by týmto Objednávateľovi vznikli. 

3. Zhotoviteľ súhlasí so šírením diela podľa predmetu zmluvy len pre potreby Objednávateľa. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje k diskrétnemu používaniu informácií. 
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5. Pri tvorbe žiadosti o dotáciu a vyúčtovania poskytnutej dotácie, bude Zhotoviteľ vychádzať 
z podkladov, dodaných Objednávateľom. Zhotoviteľ za prípadné chyby v podkladoch 

nezodpovedá. 
6. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v prípade úspešnosti pridelenia dotácie publikovať vo svojich 

referenciách zhotovenie žiadosti. Súčasne si Zhotoviteľ vyhradzuje právo používať predmet 
zmluvy pre ďalšie aktivity, nadväzujúce na tento projekt. 

7. Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) k spracovaniu osobných údajov Objednávateľa pre 
vlastné potreby Zhotoviteľa na účely súvisiace s touto Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov 
Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú s ZhotoviteľQm na poskytovaní služieb spolupracovať, 

ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré Zhotoviteľ 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 Zhotoviteľovi podľa tejto 

Zmluvy. Objednávateľ tiež súhlasí, aby Zhotoviteľ mohol získavať jeho osobné údaje 
kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, 

ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič informácií. 
8. Vzťahy neupravené ustanoveniami tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 
9. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 

zmluvnými stranami. 
10. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení zo strany Objednávateľa podľa zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 
11 . Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Jeden obdrží Zhotoviteľ a jeden Objednávateľ. 
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, rozumejú jej a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 

Vo Vrbovej nad Váhom dňa: 06.02.2019 

~bec : rbová nad Váh~ 
Peter Ilčík starosta obce Vrbová 

nad Váhom 
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V Komárne dňa: 06.02.2019 

Zhotoviteľ: 

SOL 

~OLARPARK KOMÁRNO, s.r.o. 
Dunajské nábrežie 1159/5 

945 05 Komárno 
IČO; 45 729 735 DIČ: 2023114489 

ARK KOMÁRNO, s.r.o. 
Ing. Blažena Sebenská 

konateľka 


