Z\{LU\/A o DIELO
|J

zavr etá rnedzi znll uvnÝtrli stratlattl

I.
.íd'o:
sídlo:
IČo:
IČo:

i

:

Obec Marcelová

DIČ:/IČDPH:
DpH:
spojenie:
bankové spojenie:
konajúci:
konajúci:
ako objednávatel'om
ll'1'll'

rra

Námestie.Slobody č. 1 l99, 946 32 Marcelová
00 30ó 550
2021046687 i neplatitel DPH
peňažný ústav: Všeobecrrá úverová banka, a,s.; skrátený názov:
VÚB, a.s., so sídlom Mlyrrské nivy l .829 90 Bratislava
IBAN: SK83 0200 0000 0000 2272 9142 l SWIFT: SUBASKBX
Erryirr Varga - starosta obce
jednej strane (d'alej ler. ,,Objednávatel"')

INNOVATIVE PROJECT s.r.o.

II.

Dunajské nábrežie 115915,945 05 Komárno
44 094 949
tČo:
2022618059 / SK20226 l 8059
DIČ / tČopH:
V Obchodnorn registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka
zapisaný,.
číslo:22261lN
peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova
barrkové spojenie:
11,01o tl Žilina
IBAN: SK74 5600 0000 0038 3131 3001 /SWIFT: KOMASK2X
Ing. Blažena Sebenská, konatel'
konajúci:
ako zhotovitel'om na strane druhej (d'alej len ,,Zhotovite1"')
,íd'.,:

v zm},sle

§ 53ó a nasl. zákona č. 5l3/l99l Zb. Obchodný zákonník v znení neskoršíclt
predpisol,
íttto
(d'alej
len ,,Zmlul,a"):
Zmlul,u o dielo

článok I.
úvodnéustanovenia

1.

Objednávatel' je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky
založenou podťa zákona č.36911990 Z.z. o obecnom zriadeni, ktorá rná záujen o uchádzať sa
o poskytnutie podpory zo štrukturálnycli a investičných fondov Európskej únie v súvislosti
s vykonávaním svojej činr.osti.

2.

Zhotovitef je obchodnou spoločnosťou za|oženou podl'a práva Slovenskej republiky,
ktorej predmetorn činnosti je okrern iného vykonávanie podnikateťskéhoporadenstva, atiež
ekonomického, organizačnéhoa účtovnéhoporadenstva. Zhotovitel' má v tejto oblasti bohaté

skúsenosti

pri

vykonávarrí poradenstva

pri realizácii

-l -

projektov podporovaných

zo štrukturálrryclr a irrvestičných ftlrrdov Európskej únie fonnou nenávratnóho finančného
príspevku (ďalej len,,NFP").

3.

Nevyhnutnýni predpokladonl ptlskytnutia podpory zo štrukturálnych a investičných
fondov Európskej únie je podanie žiadosti o poskytnutie NFP a uzatvorenie zmluvy
o poskytnutí NFP s príslušnýnorgánonl verejnej moci ako poskytovatel'om podpory.

4.

Zrnluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy za účelornvypracovania žiadosti
o poskytnutie NFP a vykonanie potrebných činnostísúvisiacich s prípravou žiadosti
o poskytnutie NFP.

Článok II.
Predmet Zmluvy

1. Predmetolrr tejto Zmluvy 1e závázok Zhotovllel'a za podmienok uvedených v Zmluve
vykorrať pre Objednávatel'a činrrosti súvisiace s vypracovaním žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančrrélropríspevku s názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy
materskej školy v Marcelovej", ktorý je predrnetorn podanej žiadosti o poskytnutie NFP a
uzatvorenej zmluvy o posky,tnutí NFP v rámci rrasledovnej výzvy na predkladarrie žiadostío
poskytnutie NFP:
Kód výzvy:
OPKZP-Po4_SC43 1 -201 7 -19
Operačný program: Operačný proglam Kvalita životného prostredia
4. Errergeticky efektívne nízkouhlíkovéhospodárstvo vo
Prioritná os:
všetkých sektoroch

Irrvestičná

priorita: 4.3. Podpora

Špecifický ciel':
(ďalej 1en,,Dielo").

2.

energetickej efektívnosti, inteligentného

riaderria energie a využívaniaenergie z obnovitel'ných zdrojov
vo verejrrých iníiaštruktúrach,vrátane verejných budov a v
sektore b}vania
4.3,1 Zniženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Zhotovitel' sa zavázuje vykonať Dielo uvedené v bode

1 tohto článku Znluvy

v nasledovnom rozsalru:
a) vykonanie činnostísúvisiacich s posúdenírn podrnienok na spÍňarrie kritériíspósobilosti
a ekonomickej životasclroprrosti pre čerpanie štrukturálnych a irrvestičných fondov
Európskej únie v rámci operačnéhoprogIamu Kvalita životného prostredia
b) vykorranie úkonov súvisiacich s kontrolou oprávnenosti Objednávatel'a ako žiadatel'a,
najmá
určenie kategórie podrriku v zmysle odporučania Komisie 2003/361/ES
zo 0ó.05.2003 o vynedzení rnikropodnikov, rnalých a stredných podnikov
a nariadenia Komisie (EÚ) č. 65112014 zo 77.06.2014 o vyhlásení určitýclr kategórií
pomoci za zlučitel'nés vnútornyn trhorn podl'a článkov 107 a 108 zmluvy v platnom
znení (ďalej len ,,Nariadenie Kornisie (EU) č.65112074"),
posúdenie rizika, či ide o podnik v ťažkostiach v zrnysle Nariadenia Kornisie (EÚ)

c)

č.65|12014.

poskytnutie poradenstva

pri

zosúladení Objednávatefom plánovaných činností
s špecifickýrn ciel'om 4.3.1 Zníženiespotreby energie pri prevádzke verejných budov a

prí slušnýrni právrr yrni predpi srn

i Európskej

1

úni e.

d)
e)

0

vypracovallie žiadosti cl 1loskytrrutie NFP

štrukturálnvch a irrvestičrrých fbndov
Európskej únie v ráttrci operačnéhoprogramu Kvalita živtrtnéhoprostredia
vypracovatlia povinných prílolr žiadosti o posky,tnutie NFP zo štrukturálnyclr
a investičných íbrrdov Európskej únie, ktorjnni sú:
tabul'ková časťprojektu,
projekt realizácie,
čestnévyhlásenia,
poskytnutie poradenstva v rálnci predmetu tejto Zrnluvy súvisiaceho so zabezpečenim
povinr-rýcli príloh žiadosti o poskytnutie NFP zo štrukturálnych a investičných fondov
Európskej úni e predkl ad arrých Obj ednávatel'otn, naj rn á pri :
zisťovarrí príslušnostia adries orgánov verejnej moci a iných subjektov,
vypracovarií
žiadostíObjednávatel'a adresovarrých orgánorn verejnej moci airrýrn
-

g)

zo

subjektorr-r,

kontrole správnosti a úplnosti povinrrých príloh žiadosti o poskytrrutie NFP ako sú
napr. listy vlastníctva, katastrálna mapa, účtovnévýkazy, daňové priznanie, potvrdenia

orgánov verejnej Inoci.
sprostredkovanie spolupráce
vrátane

s odborne spósobilou osobou pri verejnom

obstarávaní,

poskytnutia údajov potrebných pre vypracovanie výzvy a súťažnýclrpodkladov
týkaj úcich sa verejného obstarávania,
konzultácií pri príprave návrhu dodávatel'sko - odberatel'ských zmlúv a kúpno predajných zrnlúv týkajúcich sa verejného obstarávania.

3.

Zhotovitel'sazavázuje odovzdať Objednávatel'ovi vykonané Dielo v tenníne rrajrleskór
v deň korrečnélroodovzdávania projektov v zmysle vyššieuvedenej výzvy na predkladanie
žiadostío poskynutie NFP.

4.

Predmetom tejto Zrnluvy je aj závázok Objedrrávatel'a za podrnienok uvedených
v Zmluve Dielo prevziať a zaplatiť Zhotovitefovi cenu za vykonanie Diela vo výške a za
podrnierrok uvedených v Zmluve.

Článok III.
Cena za vykonanie Diela a platobné podmienky

1.

Zrnluvné strany sa dolrodli, že Objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotovitel'ovi cenu za
riadne a včasnévykonanie Diela vo výške l000 EUR bez DPH (slovom tisíc euro), a to
bez zb5točnéhoodkladu, najneskór však do 14 dní po nadobudnutí účinnostitejto
Zmluvy,

(ďalej len,,Cena Diela")

2,

Zm7uvné strany sa dohodli, že Cena Diela je stanovená ako suma bez dane z pridanej
hodnoty (DPH) a k takto stanovenej Cene Diela, resp. jej jednotlivýrn splátkarn bude
pripočítanáDPH v zmysle príslušnýchvšeobecne závázných právnych predpisov.

3. V

Cene Diela nie sú zahrnuté všetky náklady, cestovné náhrady a hotové výdavky
(napr. výdavky za poštovné,notárske úkorry, správne poplatky, vyhotoverrie úradrrýcli
prekladov, kópií, úradne overerrých kópií a podobne) potrebné pre riadne vykonanie Diela.
Objednávatel sa zavázuje zaplatiť Zhotovitel'ovi preukázatel'ne vynaložené náklady
a výdavky na základe faktúry Zlrotovitel'a, na ktorej vystavenie sa primerane použijú
ustanovenia tohto článku Zmlwy.
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pocll'a bodu l tohto Článku
objednávatel,sa zavázujezaplatit, Zhotovitel'ol,i Cenu Diela
v tornto člálrku zrnluvy, ktoré
zmluvy na základe faktúry vystavenú za poclrnierlok uvedených
Zhotovitel' vystaví nasledovne:
bodu l tohto článku zmlwy bez
a) faktúru na zaplatenie cenu Diela so splatrrclsťou poll,a
zbytočného odkladu po nadobudnutí účirTrrostitejto zrnluvy.
vyhlasujú, že zhotovitel,ovi
5. pre vylúčeliieakýchkofvek pochybrrostí zmluvné strany
článku Zrnluvy okamihom vzniku
vzniká nárok na zaplatenie Cerry Diela podl'a bodu 1 tolrto
a to aj v prípade, ak:
právnej skutočnosti uvedetrej v Úode t táhto článku Zmluvy,
z dóvodu neposkytnutia alebo
a) Zhotovitel, nevystaví faktúru na zaplatenie Ceny Diela
strany objednávatel'a, alebo
nedostatočného poskytnutia potreúnej súčinnostizo
povinnosti objednávatel'a,
nesplnenia povirrností ul"uo rredostatočného splnenia
prostriedkov na financovanie
b) objednávatel, nezabezpečí potrebný objern'finančných
je preámetorn žiadosti o poskynutie NFp alebo projekt
a realizáciu projektu,
-akýchkof ktorý
vek iných áóvodov (b ez zav ineni a Zhotovitel,a),
nereal i zuj e z
II. tejto Zm|uvy prostredníctvom
c) objednáva tey iabezpečíčinnosti uvedeně v článkuzamestnancov
bez toho, aby sa
tretích osób alebo prostredníctvotn vlastných
uzatvoril so Zhotovite1,om dodatok
so Zhotovite1,om na takomto postupe dohodól a
a Ceny Diela,
k tejto Zmluve týkajúci sa zlneny roziahu predmetu Zmluvy
p:dl,a tejto Zmluvy
6. Zhotovitel, je povinný doručiťobjednávatel,ovi,faktúry vystavené
mať vŠetkYnáleŽitosti
bez zb.nočnélroodkladu po ich vystavení. Faktúra Zhotovitel'a tnusí
z. o dani z pridanej hodnotY v znení
daňového dokladu v zmysle zákona ě. 222lz0}4 Z.
zdanitel'ného plrrenia.
neskoršíchpredpisov platného a účinnéhoku dňu uskutočnenia
predchádzajúcej vety oprávnene
V prípade, ak by bola útúra,ktorá n"spíňa náležitosti podfa
náležitostí faktúrY lelrota sPlatnosti
vrátená Zhotovite1,ovi na doplnerrie, ioeas dopínaniá

4.

faktúry neplyrrie.

v. lehote splatnosti
Faktúry zhotoviteťa vystavené podl,a tejto zmluvy sú splatné
účetzhotovitefa
bankový
p"uodoln na
uvedenej v príslušnej faktúre a to bezhotovostným
faktúry Zhotovitela sa považujúza
uvedený v tejto Zmluve, Zrnluvné strany sa dohodli, že
sumy rra bankový účetzhotovitel,a
zaplatené dňorn pripísania celej príslušnejfakturovanej
uvederrý vo faktúre Zlrotoviteťa,
uvedený v tejto Zmiuve alebo ná iný bankóvý účet,ktorý;e
s úlrradou faktúry je
8. zmluvné strany sa dohodli , že pri omeškaníobjednávateťa
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %o z dlžnej
Zlrotovitel, oprávnený od objednávatefa požadovať
je povinrrý požadovanú zrnluvnú pokutu
sumy za každý deR orrreškania a objednávatel,

7

Zhotovitel'ovi uhradiť.

Článok IV.
Ďalšie práva, povinnosti a vyhlásenia Zhotovitel'a
starostlivosti, podl,a
zhotovitel, sa zavázuje vykonať Dielo s vynaložením odbomej
a v čase dohodnutom touto Znrluvou,
svojich najlepších odborných skúsenostía schopnóstí,
pre vylúčenieakýchkoťvek pochybností sa zmluvné strany vyhlasujú, že zhotovitel,
NFp a povinných príloh žiadosti
zodpovedá za íbnnálnu správnosť žiadosti o poskytrrutie
žiadne záruky za
oposkynutie NFp, avšak žiadnyn spósobom'nezódpovedá a neposkyuje poskytnutie NFp
žiadostío
úspešrrosťžiadosti o poskytnutie Nip v procese hodnotenia
poskytnutie NFP zo stranY PrísluŠnélroorgánu
a/alebo v p.ocese výberu úspešných žiadostío
a investičnýclr fondov Európskej
verejnej moci ako poskytovateťa NFp zo štrukturálnych
strany aj vyhlasujú, že Zlrotoviteť
únie. Pre vylúčenieakýchkol'vek pochybností sa zmluvné
v člárrku II. bod Z tejto ZrnluvY
zodpovedá za íbnnálrru sp.á,rnori doťuro.,",tov uvedených

l.
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vypracovaných pre potreby riadiaceho orgánu alebo sprostredkclvatel'ského orgánu
poskyujúceho NFP. ar,šak žiadrrym spósobom nezodpovedá a rleposkytuje žíadnezáruky za
obsaliovú nesprár,nosť týchto dokumentov založenúIla podkladoch a infbnnáciách
poskytnutých Objednávatel'om a natnietanú zo straIlr, riadiaceho orgánu alebo
sprostredkovatel'ského orgánu poskytujúceho N FP.

2.

Zhotovitel' je oprávnený vykonať Dielo prostredníctvonl tretích osób (subdodávatel'ov)
ajbez predchádzajúcelro písomrréhosúhlasu Objednávatel'a. V prípade vykonania Diela alebo
jelro časti subdodávatel'mi zodpovedá Zhotovitel' za realizáciu, rozsah, kvalitu a parametre
Diela akoby Dielo alebo jeho časti vykonával sám.

Zlrotovitel' vyhlasuje, že je oprávnený a spósobilý vykonávať činnosti, ktoré sú
predtnetom Zmluvy a jeho zatnestnanci, ako aj zarnestnanci jeho subdodávatel'ov, ktorých
Zhotovitel' pri vykonaní Diela využije, sú pre túto činrrosťv plnorn rozsahu náIežiíe
kvalifikovaní,

3.

Zlrotovitel' je povinrrý postupovať pri vykonávaní Diela na základe pokynov
Objednávatel'a a vychádzať z infonnácií a podkladov dodaných Objednávatel'om, Zhotovitel'
nezo<lpovedá za chyby v pokynoch alebo podkladoch Objedrrávatel'a, je však povinný
upozonriť Objednávatel'abez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu podkladov prevzatých
od Objednávatel'a alebo pokynov daných mu Objednávatel'om na vykonanie Diela, ak
Zhotovitel'rnohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbonrej starostlivosti. Ak nevlrodré
podklady alebo pokyny prekážajú v riadrrom vykonávaní Diela, je Zhotovitel' povinný jeho
vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výrneny podkladov alebo zmeny
pokyrrov Objednávatel'a alebo písomnéhooznámenia Objedrrávatel'a. že Objedrrávatel' trvá na
vykorrávarrí Diela s použitírnodovzdaných podkladov a daných pokynov.

4.

5.

Zrnluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by pokyny Objednávatel'a dané
Zhotovitel'ovi pri vykonávaní Diela zakladali alebo mali zakladať zlnenu rozsahu predrnetu
Zmluvy a Ceny Diela, nie je Zhotovitel' povinný postupovať pri vykonávaní Diela podl'a
takýchto pokynov a v prípade, ak vo vykonávaní Diela nie je možnéd'alej pokračovať,je
povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnotn rozsahu prerušiť, až do doby uzavretia písornného
dodatku k tejto Zmluve, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodnú na potrebnej zmene
rozsalru predmetu Zmluvy a Ceny Diela.

ó.

Zmluvné strany sa dohodli, že o dobu, po ktoru bolo potrebrré vykonávanie Diela podl'a
bodov 4 a 5 tohto článku Zmluvy prerušiť, sa predlžuje lehota určerrá na dokorrčenie Diela
podl'a článku II. bod 3 tejto Zrnluvy.

Clánok V.
Ďalšie práva, povinnosti a vyhlásenia Objednávatel'a

1.

Objednávatel' sa zavázuje poskyovať Zhotovitel'ovi pri vykonávaní Diela potrebnú
súčinnosť,najmá sa zavázuje včas Zhotovitel'ovi:
a) poskynúťvšetky inforrnácie, ktoré by rnohli rnať vplyv na postup Zhotovitel'a pri
vykorrávaní Diela,
b) poskytnúť pravdivé a neskreslené infonnácie o svojorn podnikatel'skom zámere, ako aj
o ekonorrrických ukazovateťoch Objednávatel'a v rozsahu potrebnom pre riadne
vykonávanie Diela,
c) spdstuprriť podklady, doklady alebo akúkolvek inú dokurnentáciu, ktoré sú potrebné pre
riadrre vykonávanie Diela alebo ktoré si Zlrotovitel' vyžlada, včas - min. do 14 dní pred
odovzdanírn príslušnejčasti diela,
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d)

e)
f)
2.

oznámiť všetky skutočnosti. ktoré nlaiú alebo tnóžu Inať vplyv na splnenie oznatnovacíclr
povintrostí Objednávatel'a voči riacliacerrlu orgánu alebo sprostredkovatel'skétrru orgárru
poskyujúcernu NFP v zmysle zl,tlluvv t,l poskytnutí NFP, napr. zmeny vo vlastníckej
štruktúreObjednávatel'a, ztnetla obchodIlélro nrena alebo adresy sídla Objednávatel'a,
odvolanie a vylnenovanie kotratel'ov a podclbne,
na jeho požiadanie vyčleniťpotrebný okruh zalnestnancov, ktorí sa v rozsahu
požadovarrom Zhotovitel'om budú priarno podiel'ať tra vykonávaní Diela za účelorrr
zabezpečenia rýchlelro a efektívneho poskytnutia potrebnej súčinnostizo strany
Objednávatel'a,
vytvoriť riadne podmienky pre vykonarrie činnostíuvederrých v článku II. tejto Zmluvy.

Objednávatel' podpisorn tejto zmluvy vyhlasuje, že v pdpade, ak si nesplní infonnačnú
povinnosť voči Zhotovitel'ovi podl'a bodu 1 tohto člállku Zrnluvy
a) zavázuje sa, že Zhotovitel'ovi nahradí všetky rráklady, sankcie alebo akúkol'vek inú
škodu. ktoré Zhotovitel'ovi vzniknú v súvislosti s konaním príslušnéhosprávcu darre voči
Zhotovitel'ovi (napr. v dósledku vzniku daňovej povinnosti Zhotovitel'a) v dósledku
nesplnenia si infonnačnej povinnosti Objednávatel'a a súčasne
je
b) Zlrotovitel' oprávnerrý od Objednávatel'a požadovaťzaplatenie zrnluvrrej pokuty
vo výške 1 000,- EUR (slovom tisíc euro).

Čtánok VI.
Miesto plnenia a odovzdanie Diela

1.

Zhotovitel'vykorrá Dielo vo svojich priestoroch na adrese sídla Zhotovitel'a, V prípade
potreby je Zhotovitel' oprávnerrý vykonávať Dielo aj v priestoroclr Objednávatel'a alebo na
inom mieste určenom zhotovitel'orn.

2.

Zlrotovitel' je povinný odovzdať vykonané Dielo Objednávatel'ovi rTajneskór v lehote
určenej na dokončenie Diela podla článku II. bod 3 tejto Ztnluvy, pričom skutočný tennín
dokončenia a skutočný termín odovzdania Diela (d'alej len ,,Deň odovzdania") je Zhotovitel'
povinný písomne oznámiť Objednávatel'ovi najrnenej 14 dní vopred. V písomnom oznámení
podl'a predchádzajúcej vety Zlrotovitel' zároveňvyzve Objednávatel'a na preberacie konanie.

3.

Zrnluvné strany sa dohodli, že Dielo sa považuje za riadne odovzdané, ked' Zhotovitel
odovzdá Objednávatel'ovi v lehote určenej na dokorrčenie Diela podl'a člárrku II. bod 3 tejto
Zrnluvy žiadosť o poskyrrutie NFP a povirrné pdlohy žiadosti o poskYnutie NFP.

4.
a)
b)
c)
5.

Objednávatel'sa zavázuje v Deri odovzdania:
zúčastniťpreberacieho konania týkajúceho sa Diela,
podpísať písornný protokol o odovzdani aprevzati vykonaného Diela a
prevziať od Zhotovitel'a vykonané Dielo.

Zrnluvné strany sa dohodli, že písomným protokolorn o odovzdaní a prevzaí,Í
vykonaného Diela rrie je dotknutá možnosť zmluvných strán vyhotoviť dokument slÚžiaci ako
doklad o čiastkovom vykonaní činnostía/alebo odovzdaní dokurnentov, alebo ako podklad
pre fakturáciu vykonaných činnostízo strany Zhotovitela.

ó.

Zhotovitel' zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré rná Dielo v Deň odovzdania, a ktoré
sú uvedené v písonrnom protokole o odovzdani a prevzatí vykonanélro Diela. Objedrrávatel' je
povirrný Dielo prevziať aj v prípade, ak má Dielo drobné vady alebo nedorobky, ktoré
riebránia využitiu Diela. V tornto prípade sazoznam drobných vád a rredorobkov a lehota na
ich odstránenie uvedú v písomnom protokole o odovzdani a prevzati vykonanélro Diela.
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7,

Zlrotovitel' sa zar,ázuje začaťs odstraňovanínr vád a Iredclrobkov. ktoré rná Dielo v Deň
odovzdania a ktclré sú uvedené v pisonlnom protokole o odovzdaní a prevzati vykonarrého
Diela. rrajneskór r, lehclte 7 pracovrrých dní odo Dňa odovzdatlia. a to na základe údajov
uvedených v písomnotn protokole o odovzdarrí a ptevzatí r,vkonaného Diela. V deri
odstrárlerria vád a nedorobkov, ktoré má Dielo v Den odovzdarria. Zhotovitel' a Objedrrávatel'
podpíšu písornný záznam o odstránení vád a nedorobkov Diela.

Clánok VII.
zachov

áv an

ie mlč an livosti

l.

Zmluvné strany sa zavázujú, že obchodrré alebo technické infonnácie, s ktorýni budú
Objedrrávatel'alebo Zhotovitel'oboznámení v priebehu platnosti tejto Zrnluvy, sú predmetom
obchodného tajomstva a nebudú použiténa akýkol'vek iný, než zmluvný účela nebudú
sprístupnené tretej osobe. Zrnluvné strany sú si vedomé následkov, ktoré rnóžu byť voči ním
uplatňovarré v prípade porušenia tohto závázku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje
známe pred uzavretírn tejto Zmluvy alebo na údaje všeobecne známe.

2.

Zrnluvné strany sa zavázujú, že budú zachovávať mlčanlivosťo všetkých poznatkoch
a infonnáciách, ktoré si navzájorn poskYli pri vzájornných rokovaniach o uzavretí tejto
Zmluvy, ako aj o všetkých poznatkoch a infbrmáciách, ktoré získajúv súvislosti s výkonorn
práv a povinností vyplývajúciclr z tejto Zmluvy; tento závázok mlčanlivosti sa nevzťahuje na
prípady, ak zmluvná strana poskytne informácie alebo písomnosti súvisiace so Zmluvou
tretím osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby a ktoré rnajú zákonom uloženúpovinnosť
rnlčanlivosti (rrapr, advokátorr-r v súvislosti s poskytovanírn právnej pomoci, daňovým
poradcom v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva).

3.

Zmlwné strany sa zároveň zavázujú. že nič z toho, čo sa v súvislosti s touto Zmluvou

dozvedeli alebo ešte len dozvedia, nepoužijú v rozpore so záujmami druhej zrnluvnej strany.

4.

Závázok mlčanlivosti podfa tejto Zrnluvy platí i po skončeníplatnosti tejto Zmluvy; od
tejto povinnosti móže byť zmluvná strana oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje
všeobecne závázný právny predpis alebo písornnýrn vyhlásenírn druhej zrnluvnej strany.

5.

Zmluvné strany sa zavázqú, že nesprístupnia obsah tejto zmluvy žiadnej tretej osobe
jej kópie budú vyhotovovať len v prípade, ak to bude nevyhnutné v súvislosti s výkonon-r iclr
práv a povinností vyplývajúcich z tejto Znluvy; íento závázok sa nevzťahuje na prípady, ak
tak ustarrovuje všeobecne závázný právny predpis alebo ak zmluvnú stranu od tejto povinnosti
oslobodí druhá zmluvná strana píson-rnPn vyhláserrírn, alebo na pdpady, ak zmluvná strana
sprístupní obsah tejto Zmluvy tretírn osobátn, ktoré jej poskyujú odborné služby a ktoré majú
zákonom uloženúpovinnosť rnlčanlivosti.
a

Článok VIII.
Vyššia moc
Ak niektorá zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje povinnosti v znysle Zmluvy
z dóvodu, ktorý je mimo vóle oboch zrnluvných strán (vyššiamoc), takéto neplnenie
povinrrostí sa nebude považovaťza porušenie Zrnluvy. Udalosti z vyššejmoci sú všetky
nepredvídatel'né okolnosti (napr. vojna, celoštátny štrajk, zelnetrasenie, povodeň, požiar,
teroristický čin, atď.), ktoré nie je rnožnéočakávať a nenastanú z vóle zmluvných strán.
a ktoré priarno bránia dotknutej znrluvnej strane vo výkone povinností v zmysle Zmluvy, Na
žiadosťdrulrej zrnluvnej strany je dotkrrutá zmluvná strana povirrná predložiťprimeraný
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doklad potvrdzujúci udalosť vyššejnloci r vdaIrÝ štátnyrn orgánom, stavovskou orgatlizáciou
alebo inýrn príslušnýmsubjektorn v kra1'ine pól,odu udalosti, ak je to objektívne rrrožné.

Článok IX.
Rozhodné právo a jurisdikcia

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Z,nluva sa riadi a vykladá podl'a platrrýclr ustanovení
právneho poriadku Sloverrskej republiky. Právne vzťahy zmluvných strán, ktoré rrie sú
výslovne upravené v tejto Zmluve, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/l991 Zb. Obchodný
zákonník v zneni neskoršíchpredpisov a ostatnýclr všeobecne záváznýcl"l právnych predpisclv
Slovenskej republiky. Táto dohoda zmluvných strán predstavuje vol'bu rozhodného práva
zmluvnPni stranami v zmysle článku 3 ods. 1 Dohovoru o rozhodnonr práve pre zmluvrré
závázky (Rírnsky dohovor l980) a článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlarnentu a Rady
(ES) č. 59312008 o rozhodnom práve pre zmluvné závázky (Rírn I) v platnom znení, Zmluvné
strany sa zároveň v ztnysle člárrku 6 Dohovoru Organizácie spojených národov o zmluvách
o rnedzinárodnej kúpe tovaru (Viedenský dohovor OSN) dohodli, že vylučujúpósobnosť
a použitie tohto dohovoru na ich zmluvný vzťah za|ožený touto Zmluvou.

2. Zmluvrré strany sa v zmysle § 3 ods. l zákona č,24412002 Z. z. o rozhodcovskom
konaní v platnom znení (ďalej lerr ,,Zákon o rozhodcovskom konaní") dohodli, že všetky
spory, vzniknuté z právnych vzťahov vzrriknutých alebo vypl}vajúcich z tejto Zmluvy alebo
súvisiacich s touto Zmluvou, vrátane všetkých vedl'ajšíchprávnych vzťahov a právnych
vzťahov z nárokov na vydanie bezdóvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov
o platnosť, výklad, zánik tejto Zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, sa rozhodnú
výlučne v rozhodcovskom konaní. Tieto spory bude výlučne rozhodovať Slovenský stály
rozhodcovský súd (ďalej len ,,SSRS") so sídlom v Trnave na ulici Hlavná 3l, ktorý zriad1l
Inštitútprávnych štúdií,tČO: +S 746 5ló, so sídlorn Hlavná 31, Tmava, podl'a Zákona
o rozhodcovskom konaní a podl'a platných ustanovení Rokovacieho poriadku a ŠtatútuSSRS.
Dohoda zmluvných strán podl'a tohto bodu Znrluvy predstaluje založenie právomoci súdu
dohodou zrnluvných strán v zmysle § 37e zákona č.97l1963 Zb. o rnedzinárodnom práve
súkromnom a pfocesnom v znení neskorších predpisov a článku 25 ods, 1 rrariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. l215l20l2 o právornoci a o uznávaní a výkorre
rozsudkov v občianskych a obchodnýclr veciach v platnorn zneni.
článok X.
Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dolrodli, že všetky dokurnenty a/alebo písornnosti, ktoré je potrebné
doručovať druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením predmetu tejto Zrnluvy, sú ztrrluvlré
strany povinné doručiťna adresu sídiel zrnluvných strán, ktoré sú uvedené v tejto Zrnluve
alebo sú zapisané v obchodnom registri krajiny, v ktorej má zmluvná strana sídlo, pokial' sa
zmluvné strany preukázatel'ne nedolrodnú na tom, že postačuje aj doručerrie elektronickyrii
prostriedkami. V prípade akejkol'vek zmeny identifikačných údajov týkajúcich sa zrnluvných
strán uvedených v tejto Zrnluve sa príslušná zrnluvná strana zavázuje bezodkladne o takejto
zmene infonnovať druhú zmluvnú stranu.
2.

Akýkol'vek dokument a/alebo písotnnosť, ak je doručovaný osobne, sa bude považovať
za doručený v deň jeho fyzickélro doručerria, ktorý bude vyznačený rra dokumente a/alebo
písomnosti adresátom, a ak je doručovaný prostredníctvorn pošty, sa bude považovať za
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doručený dňorn jelio fyzického doručenia. ktorý bude vyznačený na doručenke, Akýkol'vek
dokumerrt doručovarrý elektrorrickyrii prostriedkarni sa považuje za doručený odoslanírrr na ernailovú adresu príslušnej znlluvnej strany, ktorá bola preukázatel'Ile určená touto zmluvnou
stranou pre doručovani e dokurnentov el ektronickyni prostriedkami.

3.

Dokurnenty a/alebo písornnosti doručované zmluvnej strane sa považujúza doručenéaj

v prípade, ak budú zaslané doporučene na adresu sídla pdslušnej zrnluvnej strary uvedenú

v tejto Zmluve, zapísanúv obchodnom registri krajiny, v ktorej má zmluvná strana sídlo alebo
rra inú adresu príslušrrej zrnluvnej strany, ktorá bola preukázatel'ne písomne oznámetrá druhej
zrnluvnej strane pred odoslaním dokumentu a/alebo písornnosti, zásielka bude uložená na
pošte a márne uplynie úložná lehota na prevzatie zásielky. Za deň doručenia dokumentu
a/alebo písomrrosti sa v takom prípade považuje desiaty deň od uloženia zásielky na pošte, aj
ked' sa zásielka odosielatel'ovi vráti ako nedoručená alebo nedoručitel'ná.

Článok XI.
Ukončenie Zmluvy

l.

Zmluvné strany sa doliodli, že táto Zmluva rnóže skončiťlen na základe písomnej
dohody zrnluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy z dóvodov uvedených v tejto Zmluve.

2. Objednávatel' rnóže odstúpiťod Znluvy z nasledovných dóvodov na strane
Zhotovitel'a:
a) ak Zhotovitel'ani po predchádzajúcom písomnom upozomení Objednávatel'a nevykonáva
Dielo alebo ho vykonáva v rozpore so svojirni povinnosťami uvedenýrni v článku IV.
tejto Zrnluvy,
b) ak bol na rr-rajetok Zhotovitel'a vyhlásený konkurz alebo ak bol podariý návrlr na
vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zliotovitel'ovi vedie exekučnékonanie.

3. Zlrotovitel rnóže odstúpiťod Zmluvy

z nasledovných dóvodov na strane
Objednávatel'a:
a) ak je Objednávatel' v otneškaní s úhradou akejkol'vek faktúry vystavenej podl'a tejto
Zrnluvy po dobu viac ako 30 dní,
b) ak bol na majetok Objednávatel'a vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na
vyhláserrie konkurzu alebo ak sa voči Objednávatel'ovi vedie exekučnékonanie.

4.

Dóvody uvedené v bode 2 písm. b) a bode 3 tohto článku Zmluvy sa považujúza
podstatné porušenie zmluvných povirrností zrnluvných strán a oprávnená zmluvná strana má
nárok odstúpiťod Zrnluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty druhej zrnluvnej strane. Takéto
odstúpenie od Zmluvy nadobúda účirrnosťdňorn doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od tejto Ztiuvy druhej zmluvnej strane.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že strata platnosti tejto Zrnluvy nemá vplyv na akékol'vek
práva a závázky zmluvných strán v súvislosti s rráhradou škody, nárokrni na zmluvné pokuty
alebo iné odškodnenia pre rreplnenie akejkol'vek povinnosti podl'a tejto Zrnluvy, ktorá rnala
byt' splnená pred stratou platnosti Zmluvy.
článok XII.

Ochrana osobných údajov

l. Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade, ak pri vykonávaní činrrostí,ktoré sú
predrnetom tejto Zmluvy, dójde k poskytnutiu osobných údajov dotknutých osób, v zmysle
zákona č. 12212013 Z. z, o oclrrane osobných údajov a o zlnene a doplrrení niektorých
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zákollov v znení záktlna č. 8412014 Z. z. (d'alej Ien ,,zákon o oclrrane clsobných údajov") rná
objedrrávatel' postavenie prevádzkovatel'a a zhotovitel' má postavetrie sprostredkovatel'a
s právami a povinnosťami uvedenyni v zákonom o ochrane osobrrých údajov,

2.

Zhotovitel'

3.

Zhotovitel'

je

oprávnený na základe tejto Zmluvy

v

lnene Objednávatel'a začať
Znluvy.

so spracúvaním osclbných údajov dotknutých osób odo dňa účinnostitejto

je

oprávrrený spracúvať osobné údaje dotknutých osób

Objednávatel'a za účelornnaplnenia predmetu tejto Zrnluvy.

v

mene

4. Osobné Údaje dotknutých osób budú spracúvanév infonnačnorn systérne ITMS v
rozsahu potrebnom na splnenie požadovaného účelu.
5.

Dotkrrutyni osobarni na účelyspracúvania osobných údajov podl'a tejto Zrnluvy sú

ťyzickéosoby

6.

-

zatnestnarrci Objedn ávatel'a.

Zhotovitel' je povinný spracúvať osobrré údaje dotknutých osób iba za podmierrok
stanovených v zákone o ochrane osobných údajov a v tejto Zmluve, pričom je oprávnerrý
vYkonávať s osobrryni údajmi dotknutých osób všetky povolené operácie uvedené v § 4 ods.
3 PÍsm. a) prvá veta zákona o oclrrane osobných údajov s výnimkou cezlrraničrrélroprenosu
osobných údajov.

7. Objednávatel' vyhlasuj e, že pri výbere Zhotovitel'a ako sprostredkovatel'a dbal rra jelro
odbornÚ, techrrickú, organizačnú a personálnu spósobilosť a jelro sclropnosť zaručiť
bezpeČnosťspracúvariých osobných údajov opatreniami podl'a § l9 ods. I zákonao ochrane
osobných údajov.

8.

Objednávatel' súhlasí,aby Zhotovitel' vykonával spracúvanie osobných údajov aj
Prostredníctvom inej osoby, tj. prostredníctvom subdodávatel'a v zmysle § 8 ods. 5 zákona
o ochrane osobrrých údajov.

9.

Práva a povinrrosti Objednávatel'a a Zlrotovitel'a pri spracúvaníosobných údajov
v znYsle zákona o oclrrane osobnýclr údajov a podl'a tejto Zrnluvy sú pre obe zmluvné strany
závázné po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
Clánok XIII.
záverečnéustanovenia

l.

Zmluvrré strany sa dohodli, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosťpri plnení
závázkov z tejto Zmluvy a navzájotn sa budú riadne a včas infonnovať o všetkých
skutoČnostiaclr, ktoré rnÓžu rnať vplyv na plnenie závázkov zrrrluvných strán podl'a tejto
Zmluvy.

2.

K zmene obsahu tejto Zrnluvy rrróže dójsť len na základe vzájomnej dohody zrnluvnýclr
strán vo fonne postupne očíslovanýchpísomných dodatkov k tejto Zmluve,

3.

Zhotovitel'týrnto udel'uje Objednávatel'ovi súhlas na použitie Diela a jeho jednotlivých
súČastíspÓsobom, vrozsahu ana čas nevyhnutný na dosiahnutie účelutejto Znluvy
a získarria NFP. Zrnluvné strany sa dohodli, že odmena za použitie Diela podl'a
predchádzajúcej vety je zahmutá v Cene Diela.

4.

Zmluvné strany sa dolrodli, že pokial' v tejto Zmluve nie je uvedené irrak, akékol'vek
zmluvné pokuty podl'a tejto Zmluvy budú požadovanéaje na ne nárok popri akýchkol'vek
Právach a nárokoch vyplývajúcich príslušnej zrnluvnej strane z právnelro poriadku alebo
ztejto Zmluvy. Uplatnerrírn zrr.luvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť príslušnej zmluvnej
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strany riadrle plniť svoje povinrrosti podl'a tejto Zrnluvy ani právo prísluŠnejoPrávnenej
zrnlui,rlej strany na náhiadu škody, ktorá jej vznikla porušeníltl povirrnosti druhej ztrrluvrrej
strany, u to u celej výške tejto náhrady, teda aj vo výške, ktorá presahuje doliodrrutú zmluvnú
je
pokuiu. ztnluvná strany sa dohodli , že v prípade, ak v ztnluve nie je uvedené inak,
)mluvná pokuta splatrrá v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručetria výzvy PrísluŠrrej
povinnej )rnluvnej' strany na jej úhradu. Pre vylúčenieakýclikol'vek poclrybrrostí zmluvrré
.truny vyhlasujú, že zapíatením zmluvnej pokuty nie je dotkrruté právo prísluŠrrejzrnluvnej
strany od tejto Zmluvy odstúpiť.
5. Ak nie vtejto Zmluve uvedené inak, žiadrra zo zmluvnýclr strán nie je oPrávnená
postúpiť alebo previesť žiadne práva alebo povinnosti podl'a tejto Zrnluvy bez
predchádzajúceho písorlného súhlasu druhej zmluvnej strany,

pokial, ktorékol'vek ustanoverrie tejto Zmlwy. alebo jeho Časť,je alebo sa stane
verejnej
neplatrrýrn alebo nevynútitel'nPn rozhodnutírn súdu či irrého príslušnéhoorgánu
rnóci, nebude mať tátá neplatnosť alebo nevynútitel'nosť vplyv rra platnosť Či vYnútitel'nosť
ZmluvY.
ostatných ustanovení tejto Žrnluvy alebo jej častí,pokial' nevyplýva priarno z obsahu
že toto ustatroveni" ál"bo jeho časťnemožno oddeliť od ďalšieho obsahu. Narniesto
je to Právne
neúčinnýchustanovení a na vyplnenie rnedzier sa použije úprava, ktorá, Pokial'
možné,sa čo rrajviac približújezmyslu a účelutejto Zmluvy, pokial' pn uzalváraní tejto

ó.

Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy,

jedrrom Pre
Táto Zrnluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom znenÍ, po
každúzo zrnluvných strán.
8. Na predrnet zrnluvy rrebolo potrebné vykonať verejné obstarávanie, nakol'ko sa jedrrá

7.

ozákazkupodl,a§4ods.3písrn.a.)auplatriujesapostuppodl'a§9ods.9zákonaoverejttottt

obstarávarrí .

Táto Zrnluva rradobúda platnosť driorn jej podpisu oprávnenými zástupcami oboc}t
zmluvných strán a účinnosťdeň po zverejnení na internetovej stránke objednávatel'a Obce

9.

Marcelová.

Zrnluvné strany vyhlasujú, že si túto Zrnluw riadne prečítalia potvrdzujÚ, Že táto
nie je
Ztnluva je zrozumitěl'ná a určitá a vyjadruje ich skutočnú,slobodnú a váŽnu vÓťu,
ju vlastnoruČrre
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podrnienok a na znak súhlasu
podpísali.

10.

V Kornánre,

V

dňa 0ó.Oó.2011

Kornán-re. dIia 06.0ó.2011
lhl?.,lcVn*

iT
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Zhotovitel':

Objednávatel':

i

,l,]

\\_

ť'i/\,,,

INNOY/. . rýE PROJECT s.r.o.

Ervin Varga

Ing. Blažena Sebenská

starosta obce Marcelová

konatel'
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