
ZMLUVA O DIELO 
Uzatvorená na základe ustanovenia par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami: 

zo dňa 24.03.2011 

1) Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 080 01 Prešov 

v zastúpení: Mgr. Zuzana Fabianová - majiteľ 
IČO: 45281688 
DIČ: 2022935167 
IČ DPH: neplatca 
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 
Číslo účtu: 2927829382/1100 
(ďalej len „zhotovíte!"') 

2) Obec Rožkovany, Rožkovany 106, 082 71 Lipany 

v zastúpení: Mgr. Miroslavom Poklembom 
IČO: 00327719 
DIČ: 2020711715 
IČ DPH: neplatca 
(ďalej len „objednávateľ") 

(ďalej len „zmluva") 

ČI. I 
Predmet zmluvy 

1) Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo podľa tejto zmluvy 
a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie. 

ČI. II 
Predmet diela 

Predmetom diela je komplexné vypracovanie projektu v rámci Operačného 
programu životné prostredie, Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami, 
Operačný cieľ 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, názov 
projektu: Protipovodňová ochrana obce Rožkovany v zmysle predloženej 
cenovej ponuky nasledovne: 
1. Žiadosť o NFP (elektronické vypracovanie cez ITMS) 
2. Opis projektu 
3. Príloha 2: Finančná analýza - resp. iné relevantné 
4. Koordinácia pri príprave povinných a nepovinných príloh žiadateľa 
5. Poradenský a konzultačný servis k projektu 
6. Elektronické spracovanie + tlač a väzba kompletnej dokumentácie 

v potrebných kópiách 



ČI. III 
Cena za dielo a jej splatnosť 

1) Cena za vykonanie diela sa stanovuje na 2 000,00 EUR. 
2) Cena diela nesmie presiahnuť sumu uvedenú v ods. 1 tohoto článku. 
3) Zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru vo výške 50% t.j. 1000€ za dielo pri podpise 

zmluvy s lehotou splatnosti 14 dní, dofakturácia ceny diela vo výške 50%, t. j, 
1000 € bude pri jeho odovzdaní objednávateľovi v požadovaných origináloch 
a kópiách v lehote na spracovanie kompletnej dokumentácie, pričom 
objednávateľ potvrdí Protokol o prevzatí. Splatnosť tejto faktúry je 7 dní odo dňa 
jej doručenia objednávateľovi. 

ČI. IV 
Práva a povinnosti zhotoviteľa 

1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne podľa článku II tejto zmluvy na svoje 
náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

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

3) Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 
s ktorými sa oboznámil pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy a bez súhlasu 
objednávateľa ich neposkytne tretej osobe. 

4) Lehota na spracovanie kompletnej dokumentácie: najneskôr do termínu 
ukončenia výzvy 

5) Zhotoviteľ je povinný odovzdať predmet diela vo formálnej správnosti, za prílohy 
ktoré zabezpečuje objednávateľ zhotoviteľ nezodpovedá 

6) V prípade ak budú zistené formálne nedostatky zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ je 
povinný ich bezodkladne odstrániť na základe výzvy objednávateľa. 

ČI. V 
Práva a povinnosti objednávateľa 

1) Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú 
na riadne vykovanie diela. 
Patričnou súčinnosťou sa rozumie najmä: 
- obstarať a odovzdať všetky informácie a doklady súvisiace s predmetom diela, 
- vytvoriť také podmienky spolupráce, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas splniť 

svoj záväzok, 
- určiť osobu alebo osoby, ktoré sa budú aktívne podieľať na niektorých 

častiach projektu a jeho nevyhnutných prílohách, 
Patričnú súčinnosť je objednávateľ povinný poskytnúť na výzvu zhotoviteľa bez 
zbytočného odkladu. 

2) Objednávateľa sa zaväzuje neodkladne oznámiť zhotoviteľovi všetky podstatné 
zmeny, o ktorých uvažuje a ktoré môžu ovplyvniť realizáciu diela ešte pred ich 
uplatnením. Sem patrí: 

- zrušenie spoločnosti alebo predaj podniku alebo jeho časti, 
- zlúčenie s inými spoločníkmi, 
- väčšinová účasť inej spoločnosti alebo banky, 
- zmena vedúceho alebo vedenia spoločnosti, 
- vyhlásenie konkurzu alebo povolenie vyrovnania. 



2) Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach 
týkajúcich sa predmetu diela. Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný 
bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o skutočnom 
stave prebiehajúcej prípravy predmetu diela. 

ČI. VI 
Sankcie 

1) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa článku III ods. 3 
a článku IV ods. 1 je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa poplatok 
z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

2) V prípade omeškania z dodaním predmetu diela zo strany zhotoviteľa je 
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa poplatok z omeškania vo 
výške 0,05% zo sumy diela. 

ČI. VII 
Zánik zmluvy 

1) Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy. 
2) Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán. 
3) Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak jedna zo 

zmluvných strán opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy. 
V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo zmluvu vypovedať 
v zmysle porušenia vyššie uvedených zmluvných alebo iných zákonných 
povinností jednou zo zmluvných strán, druhá zmluvná strana je povinná túto 
skutočnosť písomne oznámiť druhej strane, ktorá povinnosť porušila a dať jej 
päťdňovú lehotu na odstránenie tohto stavu. 
Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia vyššie uvedených zmluvných alebo 
iných zákonných povinnosti v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana 
oprávnená podať písomnú výpoveď. 
Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

4) Ukončením zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy 
povinnosti vysporiadať záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy. 

ČI. VIII 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1) Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi platnými 
na území Slovenskej republiky. 

2) Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán. 
Zmeny sa vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým 
číslom a budú podpísané zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné 
strany. 

3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 



4) Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť príslušné zmeny v identifikácii zmluvných 
strán v tejto zmluve, pokiaľ budú potrebné v súvislosti so zmenou 
organizačnej štruktúry. 

5) Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude 
mať informáciu o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla 
priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu diela, je 
táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti 
vyrozumieť druhú zmluvnú stranu. 

6) V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich 
zmluvné strany zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou. 

7) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá strana obdrží 
jeden podpísaný rovnopis. 

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na 
základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za 
inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe 
okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. 
Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

V Prešove dňa 24.03.2011 

ČI. IX 
1) Vo všetkých veciach tejto zmluvy konajú: 

za objednávateľa : Mgr. Miroslav Poklemba 
za zhotoviteľa : Mgr. Zuzana Fabianová 

Kuzmányho 5, 080 01 Prešov 
IČ0:45281688, DIČ:2022935167 

Mgr. Zuzana Fabianová 
za zhotoviteľa 

Mgr. Miroslav Poklemba 
za objednávateľa 


