
Zmluva o dielo 

uzavretá v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:  Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 

    Nitrianska 2/3  

    955 01 Chrabrany 

 Darina Gerhátová - predsedníčka 

    IČO: 36103942 

    DIČ: 2021603452 

 

1.2 Zhotoviteľ:   Branislav Marko TOBRA 

    Súlovce 131 

    956 14 Súlovce 

 IČO: 40797180 

 DIČ: 1070574692 

 IČ DPH: SK1070574692 

 

     

2. Predmet zmluvy, termín plnenia 

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa dodať pre Objednávateľa dielo: Informačné panely 

a prístrešok, vyhovujúcich podmienkam verejného obstarávania – výzvy na predkladanie cenových 

ponúk zo dňa 18.6.2014, týkajúceho sa projektu s názvom „Spoznávame krásy našich regiónov“, 

realizovaného na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2400553, ktorý je 

podporený z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, prostredníctvom 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej tiež „Projekt“), za čo Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi 

odplatu za podmienok podľa tejto zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať pre Objednávateľa predmet zmluvy v zmysle projektovej dokumentácie 

vypracovanej Ing. Romanom Smutným a v súlade s Krycím listom rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy. 

2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dohodnutý predmet zmluvy s ohľadom na oprávnené záujmy 

Objednávateľa, v súlade s jeho požiadavkami a pokynmi, s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti, 

pri maximálnom využití dostupných kapacít. 

2.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované  v čl. 2 tejto zmluvy zhotoviť v lehote do 15.08.2014.   

 

3.  Cena 

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je dohodnutá medzi zmluvnými stranami v zmysle Zákona č. 

18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a v spojení s výsledkami verejného obstarávania v celkovej 

maximálnej výške: 13 870,83 EUR bez DPH 

   2 774,17 EUR DPH 20% 

   16 645,00 EUR S DPH. 

Zhotoviteľ je platiteľom DPH. 

3.2 Takto stanovená cena zahŕňa všetky náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri plnení predmetu tejto 

zmluvy. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi nebude poskytnutá žiadna zálohová platba. 

 

 



 

4. Platobné a iné podmienky zmluvy 

4.1 Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodať dielo v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy v stanovenom 

termíne. 

4.2 Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa zaplatiť prevodom na bankový účet Zhotoviteľovi dohodnutú 

cenu za predmet zmluvy na základe vystavenej faktúry Zhotoviteľom v lehote splatnosti 30 dní od 

doručenia faktúry. Súčasťou faktúry bude Krycí list čerpania a Súpis vykonaných prác (priložených aj na 

CD v Exceli). 

 

5. Záverečné ustanovenia 

5.1 Táto Zmluva je spracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po obojstrannom podpise obdrží každý 

jeden exemplár. 

5.2 Všetky vzťahy medzi Zhotoviteľom a objednávateľom, ktoré v tejto zmluve nie sú uvedené, sa riadia 

Obchodnými zákonníkom. 

5.3 Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa 

s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým 

zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú. 

5.4 Túto zmluvu je možné meniť, doplňovať alebo zrušiť len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

riadne potvrdené a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávanými 

službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami 

a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. 

5.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 

dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 

 

 

V Chrabranoch, dňa                V Súlovciach, dňa   

 

 

 

 

       

   za Objednávateľa      za Zhotoviteľa 


