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Zmluva o dielo 
č. 2/2017 
uzatvorená 

v  rozsahu podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)  v znení neskorších  predpisov 

 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ:          OBEC KOSTOLNÁ-ZÁRIEČIE 

Sídlo: Obecný úrad Kostolná-Záriečie č. 148, 913 04 Kostolná-Záriečie 

Zastúpený:  Ing. Miroslav Jančár, starosta obce 

IČO:  00311693  

DIČ: 2021079676 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: SK47 5600 0000 0006 4782 8001  

Telefón: 0911 758 539  

e-mail: miroslav.jancar@kostolnazariecie.sk 

(ďalej len objednávateľ) 

 

a 

 

 

Poskytovateľ: BÁNOVSKÁ REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA 

Sídlo: Školská 31/22, 95701 Bánovce nad Bebravou 

Zastúpený: Branislav Bernátek, riaditeľ 

IČO: 45746940 

DIČ: 2120087816 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu: SK04 0900 0000 0050 7394 8778 

Označenie registra: Okresný úrad v Trenčíne - Register záujmových združení PO, 

Telefón: 0949 753165 

e-mail: info@brra.sk 

(ďalej len poskytovateľ) 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

 

(1) Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa činnosti, vymedzené 

v odseku 2 tohto článku. 

(2) Poskytovateľ: 

a) vypracuje a odovzdá na Úrad vlády SR do termínu určeného vo výzve žiadosť o poskytnutie 

dotácie (ŽoPD)  v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2017“ na projekt objednávateľa 

v zmysle Výzvy pre podprogram č. 1 - – výstavba multifunkčného ihriska s umelým 

trávnikom a mantinelmi v obci Kostolná-Záriečie.  

b) po odovzdaní ŽoPD na základe výzvy objednávateľa zabezpečí doplnenie formálnych 

náležitostí ŽoPD, 

c) v prípade schválenia ŽoPD vykoná činnosti súvisiace s implementáciou 

      I. skontroluje súlad návrhu Zmluvy o poskytnutí ŽoPD, 

          II. bude usmerňovať objednávateľa pri dodržiavaní ustanovení zmluvy o poskytnutí  FP 



  

   

 2 

         III. spracuje dokumentáciu súvisiacu s ukončením projektu:  

                III.1 záverečnú správu, 

     III.2 zoznam deklarovaných výdavkov, 

     III.3 žiadosť o platbu, 

     III.4 priebežné monitorovacie správy z realizácie projektu v rozsahu požadovanom     

riadiacim orgánom. 

 

 

Čl. II. 

Výška a spôsob úhrady ceny za predmet zmluvy 

 

 

(1) Výška ceny za činnosť podľa Čl. I, odsek 2 a) je: 200,00 €. 

Poskytovateľ nie je platcom DPH. 

(2) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za činnosť podľa Čl. I, odsek 2 a) po podpise Zmluvy 

o dielo na základe faktúry poskytovateľa bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa.  

(3) Poskytovateľ sa zaväzuje preukázať objednávateľovi odovzdanie ŽoPD jednou z týchto foriem: 

I.   preberacím protokolom o prevzatí ŽoPD objednávateľom od poskytovateľa, 

II.  potvrdením  o prijatí ŽoPD na Úrade vlády SR, 

III. podacím lístkom z Pošty potvrdzujúcim odoslanie ŽoPD. 

(4) Výška ceny za činnosť podľa Čl. I, odseku 2 c) je 1,00 % zo schváleného nenávratného       

finančného príspevku, minimálne 100,00 €. 

(5) Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi kópiu ŽoPD v tlačenej forme v štátnom 

jazyku. 

(6) Faktúry sú splatné do 14 dní od dátumu ich vystavenia. 

 

 

Čl. III. 

Zodpovednosť, vypovedanie zmluvy. 

 

 

(1) Objednávateľ nezodpovedá za činnosť poskytovateľa. 

(2) Objednávateľ zodpovedá za riadne a včasné spolupôsobenie pri zabezpečovaní podkladov na 

základe výzvy poskytovateľa, tak aby poskytovateľ riadne a včas naplnil predmet zmluvy. 

(3) Zmluvné strany majú právo vypovedať zmluvu na základe písomnej výpovede doručenej druhej 

strane z dôvodu nedodržania podmienok tejto zmluvy, pričom poskytovateľ má nárok na 

pomernú časť ceny podľa čl. II tejto zmluvy za úkony, ktoré pre objednávateľa preukázateľne 

vykonal. 

(4) Výpovedná doba je 15 dní a začne plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia výpovede. 

 

 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia. 

 

 

(1) Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

(2) Zmluva nadobúda platnosť po podpise posledného zo zmluvných strán. Nakoľko je zmluva je 

povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe  

k informáciám. Zákonné zverejnenie tejto zmluvy zabezpečí objednávateľ. Zmluva o dielo 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby – 

obce Kostolná-Záriečie. 
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(3) Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní 1 vyhotovenie obdrží 

objednávateľ a jedno vyhotovenie poskytovateľ. 

(4) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie 

v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vzájomne podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Kostolná-Záriečie dňa....................                        V Bánovciach nad Bebravou  dňa ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 za objednávateľa za poskytovateľa 

 Ing. Miroslav Jančár,    Branislav Bernátek, 

                         starosta                                                                 riaditeľ BRRA 


