
Strana 1 z 4 
Zmluva o dielo č. 22001 

ZMLUVA O DIELO číslo: 22001 

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich  Obchodného zákonníka 

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 22001    Číslo zmluvy objednávateľa: 

 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

Obchodné meno:  Obec Hrochoť 

Sídlo: Námestie Andreja Sládkoviča č. 343/1, 976 37 Hrochoť 

Zastúpený: Bc. Marian Mazúch – starosta obce 

Telefón: 048/419 01 60 

E-mail: marian.mazuch@hrochot.sk, hrochot@hrochot.sk  

IČO: 00313475 

DIČ:  2021115855 

 

a 

ZHOTOVITEĽ:   

Obchodné meno: EU projekty, s.r.o. 
Sídlo: Cintorínska cesta 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina 

Kontaktná adresa: Cintorínska cesta 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina 

Zastúpený: Jaroslav Babic – konateľ spoločnosti 

Telefón: +421 911822711 

E-mail: babic@euprojekty.sk 

IČO:  366 89 599 

IČ DPH:  SK 2 022 258 733 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  

Číslo účtu: 400 818 45 86/ 7500 

Identifikácia: Zapísaná v OR Okresného súdu B. Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 12197/S 

 

 

 

 

Článok I 

Účel zmluvy 

Účelom tejto zmluvy o dielo je 

 

1.) implementácia projektu v rámci  

Názov projektu: Wifi pre obec Hrochoť 

Kód projektu v ITMS2014+ : 311071T243 

Výzva - kód Výzvy : OPII-2018/7/1-DOP 

 

 

Článok II 

Predmet plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonávať 

implementáciu projektu uvedenú v bode 3 tohto článku riadne a včas a vykonané diela  

(ŽoP, MS, Zmeny projektu, hlásenia a pod.), odovzdať v čase a mieste uvedenom 

v článku III tejto zmluvy.  

mailto:marian.mazuch@hrochot.sk
mailto:hrochot@hrochot.sk


Strana 2 z 4 
Zmluva o dielo č. 22001 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto diela prevziať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 

zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške a spôsobom uvedeným v článku IV tejto 

zmluvy a poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie diela. 
 

3. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie hmotne zachytený výsledok činnosti 

zhotoviteľa, t.j.  

 

- Žiadosti o platbu,  

- Monitorovacie správy,  

- Zmeny projektu, 

- Hlásenia a pod...) ďalej len („diela“) 
 

podľa Metodického pokynu pre prijímateľa a zmluvy o NFP. 

 

 

Článok III 

Čas a miesto plnenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá jednotlivé diela podľa časového 

harmonogramu projektu a podľa aktuálneho stavu v realizácii projektu. 
 

2. Zhotoviteľ odovzdá dielo min. v dvoch vyhotoveniach v písomnej forme, podľa 

požiadavky riadiaceho orgánu. 
 

3. Odovzdaním diela nadobúda objednávateľ k nemu vlastnícke právo a prechádza na neho 

nebezpečenstvo škody na diele.  

 

 

Článok IV 

Cena  a  platobné podmienky 
 

1. Celkovú cenu tvoria všetky náklady vynaložené zhotoviteľom na riadne a včasné 

vykonanie diela ako aj odmenu pre zhotoviteľa za vykonanie diela. 

 

2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi uvedenú cenu prevodom na bankový účet 

zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to nasledovne:  

 

Implementácia projektu zahŕňa: 

 spracovanie monitorovacích správ v zmysle Zmluvy o NFP, 

 spracovanie žiadostí o platbu v zmysle Zmluvy o NFP a interného finančného plánu 

čerpania vrátane záverečného vyúčtovania projektu, 

 spracovanie záverečnej monitorovacej správy, 

 spracovanie žiadosti o realizáciu zmien v projekte - v harmonograme, rozpočte, resp. 

inej časti Zmluvy o NFP, 

 pravidelnú komunikácia s projektovým manažérom riadiaceho orgánu resp. 

sprostredkovateľskej organizácie a zástupcom klienta, 

 účasť zástupcov poskytovateľa na kontrolách zo strany riadiaceho orgánu počas 

trvania projektu, 

 poradenskú a konzultačnú činnosť za účelom dodržania podmienok uvedených v 

zmluve o NFP. 

Dĺžka trvania implementácie projektu zahŕňa obdobie od obdržania oznámenia o schválení 

žiadosti o NFP až do dňa preplatenia záverečnej žiadosti o platbu. 
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a) Spracovanie kompletnej implementácie projektu v súlade s čl. IV, ods. 2   

v cene 790,00 Eur bez DPH (slovom Sedemstodeväťdesiat eur) 

 

3. V prípade omeškania s platením faktúry, má zhotoviteľ právo požadovať úrok 

z omeškania vo výške 0,01% za každý deň omeškania z dlžnej sumy. Objednávateľ sa 

zaväzuje zaplatiť vyfakturovanú cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti. 

 

Článok V 

Práva a povinnosti zhotoviteľa 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri vykonávaní diela všeobecne záväzné právne 

predpisy v aktuálnom znení, najmä Metodický pokyn pre prijímateľa v aktuálnom znení 

a ostatné súvisiace predpisy. 
 

2. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas zhotoviť a odovzdať dielo v súlade s príslušnými 

ustanoveniami tejto zmluvy. 
 

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ až do jeho prevzatia 

objednávateľom.  
 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť a zabezpečiť utajenie informácií 

obsiahnutých v podkladoch prevzatých od objednávateľa, ktoré sú predmetom 

obchodného tajomstva objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť tieto podklady 

na iný účel ako je zhotovenie diela. 
 

5. Zhotoviteľ nie je povinný začať, príp. pokračovať vo vykonávaní diela, ak je objednávateľ 

v omeškaní so splnením povinností uvedených v čl. VI body 1 a 3 tejto zmluvy. O dobu, 

počas ktorej je objednávateľ v omeškaní, sa predlžuje doba určená na odovzdanie diela 

podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy.  
 

6. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, keď objednávateľ nesplní 

povinnosť ustanovenú v  čl. VI body 1 a 3 tejto zmluvy ani po poskytnutí primeranej 

lehoty zhotoviteľom.  

 

Článok VI 

Práva a povinnosti objednávateľa 
 

1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu všetky 

podklady potrebné na riadne a včasné vykonanie jednotlivých diel, podľa dohody. 

Objednávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov v týchto podkladoch. V prípade 

nedodržania termínu na odovzdanie podkladov objednávateľom, si zhotoviteľ vyhradzuje 

právo posunúť časový termín odovzdania diela o dobu omeškania objednávateľa.      
 

2. Objednávateľ je povinný prevziať dielo v dohodnutom čase a mieste a uhradiť cenu za 

dielo v súlade s čl. III tejto zmluvy.  
 

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi na požiadanie súčinnosť potrebnú pre 

riadne a včasné zhotovenie diela. 
 

4. Objednávateľ nie je oprávnený použiť dielo na iný účel ako je uvedené v článku I tejto 

zmluvy. 

5. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi všetky skutočne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli 

v prípade, že využil svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa čl. V bod 6 tejto zmluvy. 
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6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ neplní povinnosti 

podľa čl. II bod 1 a čl. V bod 1 tejto zmluvy, ktoré vedú alebo by mohli viesť 

k podstatnému porušeniu zmluvy. Pre právne účinky odstúpenia od zmluvy platia 

ustanovenia § 349 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

Článok VII 

Vady diela 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade výskytu vád diela sa použijú ustanovenia 

Obchodného zákonníka o vadách diela (§ 560 a nasl.). 
 

2. V prípade výskytu vád diela je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady diela bez 

zbytočného odkladu po tom, čo objednávateľ vadu zistil a uplatnil včas písomne 

reklamáciu u zhotoviteľa. Ustanovenie § 562 Obchodného zákonníka nie je týmto 

dotknuté.  

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 
 

 

1. Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

2. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu. 
 

3. Právne vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike. 
 

4. Strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej 

obsahom pripájajú svoje podpisy. 
 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v deň jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  

 

 

V Hrochoti, dňa 25.02.2022                   Vo Zvolenskej Slatine, dňa: 24.02.2022 

 

 

…………………………..…     ..…………………………… 

Bc. Marian Mazúch Ing. Martina Babicová 
konateľ spoločnosti konateľ spoločnosti 

Objednávateľ             Zhotoviteľ 


