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Zmluva o dielo 

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 

 

medzi: 

 
 Objednávateľ:   Obec Marhaň 

 Sídlo:   Marhaň 36, 086 45 Marhaň 

 Zastúpený:    Jozef Kuziak, starosta obce 

 IČO:   00 322 377  

 DIČ:    2020778903 

 Kontakt:   starosta@obecmarhan.sk, +421 54 73 932 22 

 (ďalej len„objednávateľ“) 

 
Zhotoviteľ: MEDIINVEST Consulting,s.r.o. 

Sídlo: Lipová 15, 082 21 VeľkýŠariš 

Kancelária:  Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov  

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,vloţka 

č.:22857/P 

Štatutárnyzástupca: Ing. Dana Jenčová, MBA,konateľ 

Kontakt: sekretariat@mediinvest.sk, 0948 174346 

IČO: 45 483078 

DIČ: 2023019911 

IČDPH: SK2023019911 

Bankovéspojenie: VÚB, a. s. 

Čísloúčtu: SK94 0200 0000 0027 33581251 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(spolu ďalej ako „zmluvné strany“) 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na tom, ţe ich záväzkový vzťah zaloţený touto zmluvou 

sa bude spravovať ustanoveniami Obchodnéhozákonníka. 

2. Zhotoviteľsazaväzuje,ţezadojednanúcenuvyhotovípreobjednávateľadielovrozsahuuvedenom v 

článku II. tejtozmluvy. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za jeho zhotovenie zaplatiť zhotoviteľovi 

dojednanú cenu a v zmysle podmienok dohodnutých v článku V. a VI. tejtozmluvy. 

4. Pre účely tejto zmluvy sa sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje 

rozumie Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky, ktoré je zároveň poskytovateľom nenávratného 

finančného príspevku. 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje,  ţe  objednávateľovi  dodá  dielo  spočívajúce  vo  vypracovaní  žiadosti  o 

nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 8. - 

REACT-EU, Špecifický cieľ8.1.1 - Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 

vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oţivenia 

hospodárstva, zameranie: Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí ţijúcich v prostredí 

MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej sluţby (ďalej len „MOPS“) v obciach s 

prítomnosťou MRK (ďalej len „projekt“). 
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2. Predmetom zmluvyje: 

a) vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj ako „ŢoNFP“) vrozsahu: 

- formulácia cieľov a aktivítprojektu, 

- definovanie súladu projektu s cieľmi opatrenia, 

- definovanie indikátorov projektu, 

- príprava časového harmonogramu a definovanie oprávnených výdavkovprojektu, 

- definovanie súladu projektu so špecifickým cieľomvýzvy, 

- definovanie súladu projektu s regionálnymi a národnými stratégiami a koncepciami,  

- definovanie súladu projektu s 3D princípmi,  

- vypracovanie ŢoNFP a príloh k ţiadosti v systémeITMS2014+, 

- manaţment procesu spracovania a dokladania podpornej dokumentácie v zmysle 

povinných príloh podľavýzvy 

- formálna kontrola projektu, tlač a kompletizáciaŢoNFP, 

- podanie ţiadosti na poštovú prepravu, resp. predloţenie ţiadosti vyhlasovateľovivýzvy, 

- doplnenie náleţitostí ŢoNFP po jej odovzdaní vyhlasovateľovi výzvy, v prípade 

poţiadania; 

(ďalej len„dielo“). 

 

 
Článok III. 

Vyhotovenie diela 

1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy sú dojednané nasledovne: 

Začiatokprác: nasledujúci deň po nadobudnutí účinnostizmluvy; 

Ukončenieprác: odovzdanie    ţiadosti     o nenávratný     finančný     príspevok   

s povinnými prílohami v zmysle výzvy riadiacemu orgánu. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vyhotovením diela aj inú osobu, pričom zodpovedá za dielo tak, 

akoby ho vykonávalsám. 

 

Článok IV. 

Súčinnosť zo strany objednávateľa 

1. Podmienkoupreriadnea včasnésplnenietermínovplneniapodľačlánkuIII.ods.1tejtozmluvyzo strany 

zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, 

ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to poţaduje zhotoviteľ  vo výzve urobenej   v ústnej, 

písomnej  alebo v elektronickej forme.  Poskytnutím súčinnosti zo strany objednávateľa  v zmysle 

tejto zmluvy sa rozumie najmä včasné odovzdanie podkladov pre vypracovanie ţiadostí o 

nenávratný finančný príspevok, ako aj všetkých poţadovaných povinnýchpríloh. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe zhotoviteľ v primeranej lehote vyzve objednávateľa na predloţenie 

podkladovpotrebnýchpresplneniepredmetuzmluvyaoznámimupresnýzoznamtýchtopodkladov a 

lehotu, v ktorej ich mápredloţiť. 

3. Objednávateľsazaväzujepodkladyvyţiadanézhotoviteľomodovzdaťvlehoteurčenejpodľabodu 2 

tohto článkuzmluvy. 

4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú 

súčinnosť. 

5. V prípade, ţe objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytnúť súčinnosť a zároveň tento stav 
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porušenia svojej povinnosti neodstráni ani po uplynutí 5 kalendárnych dní od doručenia písomnej 

výzvy, zhotoviteľ nie je povinný zhotoviť dielo v stanovenom termíne v zmysle článku III. ods. 1 

zmluvy a je oprávnený od zmluvyodstúpiť. 

 

Článok V. 

Cena diela 

1. CenazadielošpecifikovanévčlánkuII.tejtozmluvybolastanovenánazákladedohodyzmluvných 

stránvzmyslezákonač.18/1996Z.z.ocenácha vyhláškyMinisterstvafinanciíSRč.87/1996Z.z., 

pričom dohodnutá cena predstavuje cenu obvyklú v čase uzatvorenia tejto zmluvy. Cena za dielo 

je špecifikovanánasledovne: 
 

P. č. Špecifikácia plnenia 
Cena v EUR bez 

DPH* 

Cena v EUR 

s DPH 

5.1 
vypracovanie ţiadosti o nenávratný finančný 
príspevok(ŢoNFP) 1 000,- 1 200,- 

*Zhotoviteľ je platcom DPH. 

2. V cene za dielo sú zahrnuté poštovné náklady, ktoré zhotoviteľ vynaloţí pri plnení predmetu 

zmluvy pre objednávateľa. Zmluvné strany berú na vedomie, ţe poštová preprava dokumentácie 

bude realizovaná v meneobjednávateľa. 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky 

1. Úhrada ceny za dielo bude realizovaná postupnetakto: 

a) hrada za dielo v zmysle článku V. ods. 1, bod 5.1 zmluvy bude fakturovaná čiastočne, vo výške 

50% z dohodnutej ceny za vypracovanie ŢoNFP po podpise zmluvy za úvodné konzultácie; 

Objednávateľ berie na vedomie, ţe odovzdanie ŢoNFP riadiacemu orgánu je podmienené 

úhradou čiastkovej platby vo výške 50% z dohodnutej ceny za dielo po podpise zmluvy za 

úvodné konzultácie; 

b) zvyšná časť ceny za dielo v zmysle článku V. ods. 1 bod 5.1 zmluvy bude fakturovaná čiastkou 

vo výške 50% z dohodnutej ceny po odovzdaní ŢoNFP s povinnými prílohami. Podkladom pre 

fakturáciu bude preberací protokol, resp. potvrdenie o podaní diela na poštovú prepravu, resp. 

odoslaní diela kuriérskousluţbou. 

2. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náleţitosti daňového 

dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia . 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať náleţitosti poţadované  

v ods. 2. tohto článku zmluvy. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 

splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúryobjednávateľovi. 

4. V prípade, ţe splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude 

sazadeňsplatnostipovaţovaťnajbliţšínasledujúcipracovnýdeň.Zazaplateniefaktúrysapovaţuje 

pripísanie fakturovanej čiastky v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejtozmluvy. 

5. V prípade nedodrţania termínu splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi 

úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlţnej čiastky, a to za kaţdý aj začatý deňomeškania. 

6. Akjezhotoviteľvomeškanísplnenímdiela,jeobjednávateľoprávnenýuplatniťsizmluvnúpokutu vo 

výške 0,04 % z ceny časti diela, s plnením ktorého je v omeškaní, a to za kaţdý aj začatý deň 



4 ZQ 2-08  

omeškania. 

Článok VII. 

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, ţe tieto skutočnosti, informácie a údaje 

nezverejnia ani nesprístupnia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 

zmluvnej strany, a ani ich nepouţijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejtozmluvy. 

2. Zhotoviteľbudepriplnenípredmetutejtozmluvypostupovaťsodbornoustarostlivosťou.Zaväzuje sa 

dodrţiavať 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 tieţ rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých 

orgánov štátnej správy asamosprávy. 

3. O odovzdaní časti diela špecifikovaného v článku II. ods. 2 bude zmluvnými stranami spísaný 

protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvnýchstrán. 

4. Objednávateľjeoprávnenýodzmluvyodstúpiťvprípadeporušeniapovinnosti,akzhotoviteľporuší 

povinnosti uloţené v tejtozmluve. 

5. Zhotoviteľjeoprávnenýodzmluvyodstúpiťvprípadeporušeniapovinnosti,akobjednávateľporuší 

povinnosti uloţené v tejtozmluve. 

6. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnejstrane. 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymipredpismi. 

2. Zmluvu je moţné meniť a dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, 

podpísaných obidvoma zmluvnýmistranami. 

3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov oboch 

zmluvnýchstrán. 

4. Obezmluvnéstranysazaväzujúohlásiťvšetkyzmenyúdajovdôleţitýchprebezproblémovéplnenie 

zmluvy druhej zmluvnejstrane. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po jej podpise kaţdá zo zmluvných strán 

obdrţí jedenrovnopis. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 5a zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.   

7. Zmluvnéstranyvyhlasujúsizmluvuprečítali,jejobsahuporozumelia súhlasiasním,ţeichprejavy vôle 

sú slobodné, váţne, zrozumiteľné a určité, čo potvrdzujú svojimipodpismi. 

 
Zaobjednávateľa: Zazhotoviteľa:  

V Marhani dňa.................... V Prešove dňa....................  

 

 

..................................................... .................................................. 
Jozef Kuziak     Ing. DanaJenčová, MBA  
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starosta obce     konateľ, MEDIINVEST Consulting, s.r.o 

 


