
Zmluva o dielo č. 1/2018 

Uzatvorená podľa ustanovení § 536 – 565 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

I. Zmluvné strany 

1.Objednávateľ:  Obec Bačkovík 

Sídlo:    Bačkovík 41, 044 45  Bidovce 

Zastúpená:   Milan Gábor – starosta obce 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

Číslo účtu:   SK52 0200 0000 0000 1182 5542 

Telefón:   055/69 64 206 

E-mail:   obecbackovik@stonline.sk 

 

 ďalej len „Objednávateľ“ 

2.Zhotoviteľ:   Progressum, s.r.o. 

Sídlo:    Jenisejská 59, 040 12  Košice – Nad jazerom 

Zastúpená:   Róbert Hricko – konateľ  

IČO:    47344806 

DIČ:    2023822878 

IČ DPH:   SK2023822878 

Bankové spojenie:  Fio Banka 

Číslo účtu:   SK75 8330 0000 0026 0045 1955 

 

 ďalej len „Zhotoviteľ“ 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu a dohodli si tieto práva a povinnosti: 

 

II. Predmet zmluvy  

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej 

uvedených zhotoví predmet zmluvy, ktorý zmluvné strany špecifikujú takto: Vypracovanie 

a odoslanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy vyhlásenej MV SR, 

Kód výzvy: OPLZ-PO5-2018-1, Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich 

v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach 

s prítomnosťou MRK, operačný program – ľudské zdroje a jej predloženie elektronicky 

prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň v písomnej forme v listinnej podobe v 1 origináli 

a 1 kópii spolu s prílohami ŽoNFP na SO. 

2.Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní podmienok 

určených vo výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: 

OPLZ-PO5-2018-1. 

3.Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto 

zmluvy.  
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4.Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s touto zmluvou zhotovené dielo zaplatiť 

dohodnutú cenu.  

 

III. Cena diela 

1.Cena diela:  Bez DPH: 1 000,00 € 

   DPH 20%:    200,00 € 

   S DPH: 1 200,00 € 

2.K cene bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných právnych 

predpisov. 

3.Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena zohľadňuje všetky náklady pre realizáciu uvedeného 

diela.  

4.Cena za realizáciu diela bude hradená formou jedinej a konečnej faktúry (daňového 

dokladu), podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

5.Faktúra bude obsahovať potrebné náležitosti daňového dokladu.  

6.Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia Objednávateľovi, pričom zhotoviteľ je 

oprávnený vystaviť a doručiť objednávateľovi faktúru po tom, čo Objednávateľovi zhotoviteľ 

odovzdá spracovanú žiadosť s prílohami a všetky  potrebné doklady, dokumenty podľa čl. II 

tejto zmluvy.  

5.Cenu diela je možné zmeniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť 

prerokovaný a schválený Objednávateľom a zároveň musí byť v súlade so Zákonom č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.  

 

IV. Čas plnenia 

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo Objednávateľovi diela riadne a najneskôr 

v termínoch uvedených v bode IV:,2 

2.Termín realizácie: 

Začiatok realizácie: dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán a po nadobudnutí 

účinnosti zmluvy. 

Koniec realizácie: najneskôr dňa 21.09.2018 – uzavretie 1. hodnotiaceho kola. Dielo 

sa považuje za zrealizované po odovzdaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

prostredníctvom ITMS2014+ a v písomnej forme v listinnej podobe v 1 origináli a 1 

kópii spolu s prílohami na adresu podateľne SO v termíne najneskôr 21.09.2018. 

3.Nesplnenie termínov sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.  

 

V. Podmienky vykonania diela 

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých 

zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky a v súlade 

s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie žiadosti o NFP, kód výzvy: OPLZ-PO5-

2018-1. 

2.Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť, a všetky informácie, 

podklady, dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho 

bude Zhotoviteľ požadovať, potrebné na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.  

3.Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať po podaní Žiadosti Objednávateľovi súčinnosť a pomoc 

pri zmene žiadosti, jej doplnení, alebo iných skutočností súvisiacich s podanou Žiadosťou, 



a to až do doby Schválenia Žiadosti alebo zamietnutia Žiadosti. Za uvedenú súčinnosť 

zhotoviteľa objednávateľovi nepatrí osobitná odmena. 

4.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela. 

 

VI. Osobitné ustanovenia 

1.Zmluva zaniká  odstúpením objednávateľa v prípade straty dôvery v zhotoviteľa – pre hrubé 

porušenie tejto zmluvy, a to s účinnosťou od nasledujúceho dňa po dni oznámenia o odstúpení 

zhotoviteľovi. 

2.Zmluva zaniká tiež odstúpením zhotoviteľa v prípade straty dôvery v objednávateľa a to 

s účinnosťou od nasledujúceho dňa po dni oznámenia o odstúpení objednávateľovi.  

3.V obidvoch prípadoch zániku zmluvy nemá zhotoviteľ nárok na cenu diela - odmenu 

v zmysle tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ nemá právo na cenu diela podľa čl.  III tejto zmluvy ani v prípade, ak 

v dôsledku chyby zhotoviteľa v samotnej žiadosti, či v prílohách alebo neposkytnutím 

súčinnosti pri doplnení alebo zmene žiadostí alebo príloh podľa tejto zmluvy bude žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok zamietnutá, resp. nenávratný finančný príspevok pre 

uvedené dôvody nebude objednávateľovi schválený. Ak už bola cena diela uhradená a podľa 

tohto ustanovenia vznikne nárok objednávateľa voči zhotoviteľovi na vrátenie ceny diela, 

v takom prípade je zhotoviteľ povinný vrátiť cenu diela objednávateľovi do 15 dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy na vrátenie. 

5. Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť cenu diela, sa zmluvné 

strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 10 % ročne z dlžnej sumy od prvého dňa 

omeškania až do zaplatenia.  

 

VII. Záverečné ustanovenia 

1.Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť 

nasledujúci deň po jej zverejnení.  

2.Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. 

3.Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, 

pričom sa tieto dodatky stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

4.Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu podpisujú dobrovoľne, nie v tiesni, ani pod 

nátlakom a pri plnom vedomí. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy 

oboznámili, a že bezvýhradne súhlasia so všetkými jej bodmi.  

5.Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá 

Objednávateľa a jedno Zhotoviteľ. 

 

V Bačkovíku, dňa..................................  V Košiciach, dňa................................... 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

 

................................................   ..................................................... 

Milan Gábor – starosta     Róbert Hricko - konateľ 


