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Zmluva o dielo č. 200401P/2018/EEA 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

na vypracovanie žiadosti o nenávratnú finančnú dotáciu  
(ďalej len „zmluva“) 

 
 
 

I. Zmluvné strany 
 

1.1  Objednávateľ:   Obec Podhoroď  

        Sídlo:                          Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď  

        Štatutárny zástupca:  Anton Hricko - starosta 

        IČO:    00 325 635, DIČ: 2020752294, Neplatiteľ DPH               

        Bankové spojenie:       Prima banka Slovensko a.s., 

     číslo účtu (IBAN): SK05 5600 0000 0042 0949 9007 

        (ďalej len „objednávateľ“) 

  
1.2  Zhotoviteľ:                   LAUREOLA SK, s.r.o. 

        Sídlo:                            Exnárova  6,  040 22  Košice – Dargovských hrdinov 
        Registrácia:                 Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 33239/V 
        Štatutárny zástupca: Ing. Lívia Šmídová - konateľ 
        IČO:                           47 375 302, DIČ: 2023848299, Neplatiteľ DPH 
        Bankové spojenie: Tatra banka a.s., číslo účtu (IBAN): SK39 1100 0000 0029 2990 0613 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

II. Všeobecné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo uvedené v bode III. tejto zmluvy. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za jeho zhotovenie zaplatiť Zhotoviteľovi 

dojednanú cenu podľa bodu VI. tejto zmluvy. 
3. Pre potreby tejto zmluvy sa budú ďalej používať nasledujúce výrazy:  

3.1. Dotácia – Nenávratná finančná dotácia – je finančná suma žiadaná Žiadateľom na aktivity 
v súlade s jeho žiadosťou a podľa Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 
2018. 

3.2. Žiadateľ – ten kto žiada o Dotáciu. 
3.3. Projekt – je celkový súhrn aktivít, ktorými Žiadateľ chce dosiahnuť ciele stanovené v 

Žiadosti o Dotáciu. 
3.4. Implementácia – je realizácia Projektu tak, aby boli dosiahnuté ciele uvedené v Žiadosti 

o Dotáciu. 
3.5. Fond – Enivromentálny fond – fond zriadený Ministerstvom životného prostredia podľa 

zákona 584/2004 Z.z. o enviromentálnom fonde. 
 

III. Predmet zmluvy 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 
Objednávateľa a Objednávateľovi odovzdá Žiadosť o Dotáciu poskytovanú 
Enviromentálnym fondom v oblasti - J. ELEKTROMOBILITA , činnosť J1 – Podpora 
elektromobility. 

2. Predmetom podpory bude nákup nového vozidla s elektrickým pohonom (elektromobilu). 
3. O udelení dotácie rozhoduje Fond ( viď bod II., ods. 3.5.)  zriadený Ministerstvom životného 

prostredia. 
4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje komplexne koordinovať a riadiť všetky aktivity súvisiace 

s realizáciou predmetu zmluvy. 
5. Dielo sa považuje za dodané, ak Žiadosť o Dotáciu bude prijatá na Fond v termíne vyhlásenom 

na prijímanie žiadostí. 
6. Predmetom zmluvy je : 

6.1. Vypracovanie projektového spisu v rozsahu: 
6.1.1. Formulácia cieľov a aktivít projektu. 
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6.1.2. Definovanie súladu projektu s cieľmi špecifikácie činností podpory a činnosťami. 
6.1.3. Definovanie indikátorov projektu. 
6.1.4. Definovanie súladu projektu s horizontálnymi prioritami. 

6.2. Formálna kontrola projektu. 
6.3. Manažment procesu spracovania a dokladania podpornej dokumentácie a odovzdania 

projektového spisu v tlačenej podobe v požadovanom počte vyhotovení (2 ks – 1 ks originál 
pre Fond, 1 ks kópia pre Objednávateľa) vrátane elektronickej verzie. 

6.4. Organizácia ( okrem vyhlásenia, prípravy ) Verejného obstarávania. 
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi dielo bez chýb tak, aby vyhovovalo podmienkam 

Fondu a bolo označené ako formálne bezchybné. 
8. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené a dodané dielo prevziať a za jeho zhotovenie 

zaplatiť Zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa bodu VI. tejto zmluvy. 
 

IV. Vykonanie diela 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Termíny plnenia predmetu zmluvy v rozsahu podľa     
bodu III. tejto zmluvy sú dojednané nasledovne: 
1.1. Začiatok plnenia:  dňom nasledujúcim po podpise tejto zmluvy. 
1.2. Koniec plnenia : odovzdaním Žiadosti o Dotáciu na Fond. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela aj tretiu osobu, pričom zodpovedá za dielo tak, 
akoby ho vykonával sám.  

 
V. Súčinnosť zo strany Objednávateľa 

 
1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov plnenia podľa bodu IV., ods. 1. tejto zmluvy 

zo strany Zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa a splnenie podmienok 
pre udelenie Dotácie a to v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva, 
alebo ako to požaduje Zhotoviteľ vo výzve Objednávateľovi uskutočnenej v ústnej, písomnej, 
alebo v elektronickej forme. Poskytnutím súčinnosti zo strany Objednávateľa v zmysle tejto 
zmluvy sa rozumie najmä včasné odovzdanie podkladov pre vypracovanie Žiadosti, ako aj 
všetkých požadovaných povinných príloh k nej. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Zhotoviteľovi, vrátane akceptovania návrhov zo 
strany Zhotoviteľa týkajúcich sa koordinačných a riadiacich aktivít v rámci predmetu zmluvy. 

3.  Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením diela, ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú 
súčinnosť. 

4.   V prípade, že Objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť a zároveň 
tento stav porušenia svojej povinnosti neodstráni ani na výzvu Zhotoviteľa v ním určenej 
primeranej lehote, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 
% z celkovej ceny diela uvedenej v bodu VI., odsek 1. tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany plnohodnotne akceptujú elektronickú formu vzájomnej komunikácie ( napríklad  
e-mail, sms, chat ). 

 
VI. Cena diela 

 
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa bodu III. tejto zmluvy vyjadruje cenovú 

úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená na základe vzájomnej dohody 
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, a 
výmerom MF SR č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov a predstavuje: 
 

P.č. Špecifikácia diela 
Cena 

v EUR 

1 
Vypracovanie a odovzdanie Žiadosti 

o Dotáciu 
990,00 

 
2. Cena je konečná a nebude sa zvyšovať o iné čiastky, ani o DPH.  
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VII. Platobné podmienky 
 

1. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie dohodnutej ceny uvedenej v bodu VI., odsek 1. tejto zmluvy aj 
v prípade, ak Fond zamietne Žiadosť z dôvodu na strane Objednávateľa, a to najmä: 
1.1. Objednávateľ včas neodovzdal Zhotoviteľovi vyžiadané podklady, alebo ak  
1.2. Objednávateľ svoju Žiadosť stiahne. 

2. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti 
účtovného dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 7 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať náležitosti požadované 
v odseku 3. bodu VII., tejto zmluvy. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

4. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna, alebo pracovného pokoja, 
bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry 
sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

5. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený účtovať 
Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky a to za každý aj začatý deň 
omeškania. 

6. Objednávateľ má nárok na vrátenie ceny za predmet zmluvy v týchto dvoch prípadoch: 
6.1. Zhotoviteľ nestihne termín odovzdania diela na Fond – to je najneskôr 2.5.2018. 
6.2. Fond označí dielo – Žiadosť o Dotáciu ako chybnú, alebo neúplnú a táto nepostúpi do 

procesu hodnotenia. 
V oboch prípadoch vzniká Zhotoviteľovi povinnosť vrátiť Objednávateľovi celú cenu diela. 
 

VIII. Ostatné dojednania 
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, obchodných a 
technických informáciách, ako aj o údajoch, ktoré si navzájom poskytli pri rokovaní o uzavretí 
tejto zmluvy, ako aj pri jej realizácii a zaväzujú sa, že tieto skutočnosti, informácie a údaje 
nezverejnia ani nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany a ani ich nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápismi a 
dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a tiež rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy. 

3. O odovzdaní diela bude spísaný preberací protokol v dvoch vyhotoveniach, ktorý podpíšu 
oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
jednom vyhotovení. 

4. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa zaplatením ceny za dielo podľa bodu VI. 
tejto zmluvy zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi.   

5. Zhotoviteľ zodpovedá za formálnu a obsahovú stránku predmetu zmluvy, nezodpovedá však za 
obsah údajov a podkladov poskytnutých Objednávateľom. Rovnako nezodpovedá v prípade 
oneskoreného poskytnutia údajov a podkladov zo strany Objednávateľa. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných 
pokynov, alebo údajov, resp. podkladov na vykonanie diela zo strany Objednávateľa a ktorých 
nevhodnosť nemohol Zhotoviteľ zistiť ani pri vynaložení všetkej starostlivosti, alebo na 
nevhodnosť bol Objednávateľ Zhotoviteľom upozornený a na ich použití trval.   

7. V prípade, že Objednávateľ zamedzí svojim postupom popísaným v ods. 5. a 6. tohto odseku 
zmluvy, úspešnému schváleniu žiadosti o nenávratné finančné prostriedky nezaniká 
Zhotoviteľovi právo na vyplatenie celej ceny diela tak, ako je uvedené v bodu VI. tejto zmluvy. 

8. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy, ak jedna zo zmluvných strán podstatným 
spôsobom porušuje zmluvné, alebo zákonné povinnosti. Za podstatné porušenie povinností sa 
považuje najmä nesplnenie dohodnutých termínov, neposkytnutie súčinnosti, neplatenie 
cenových a platobných podmienok, cieľa a obsahu predmetu zmluvy. 

9. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej 
strane. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej 
zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je takéto 
odstúpenie neplatné. 
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IX. Záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy, budú zmluvnými 
stranami prednostne riešené dohodou. 

3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k zmluve, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť zákon č.122/2013, resp. zákon č.18/2018 Z.z. - Zákon 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

5. Práva a povinnosti tejto zmluvy prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov oboch 
zmluvných strán. 

6. Obe zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové 
plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach a každá strana prevezme jeden originál. 
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. 
9. Ukončenie účinnosti tejto zmluvy je možné: 

9.1. Uplynutím doby trvania zmluvy. 
9.2. Písomnou dohodou, v ktorej bude uvedený deň ukončenia účinnosti tejto zmluvy. 
9.3. Odstúpením od zmluvy podľa ustanovení tejto zmluvy. 

10. Ukončenie účinnosti zmluvy nemá na základe dohody zmluvných strán vplyv na povinnosť  
zaplatiť zmluvné pokuty, náhradu škody a záväzok podľa bodu VII., odsek 1, tejto zmluvy. 

11. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 
 
 
 
Za zhotoviteľa:     Za objednávateľa:        
 
Košice, dňa  20.04.2018    Podhoroď, dňa ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................................                .............................................................  
LAUREOLA SK, s.r.o.    Obec Podhoroď  
Ing. Viliam Visokai       Anton Hricko – starosta 
Na základe plnej moci     


