
Zmluva o dielo é,612021

uzavretá podl'a § 536 a násl. zákona č. 513/í991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník")

na poskytnutie služby: vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

(ďalej len,,zmluva")

čHnok l.
Zmluvné strany

í.í Ob|ednávateť: Obec Kunova Tepllca
Sídlo: Kunova Teplica é.127,049 32 Štttnitt
Štatutámy ástupca: Eva Gyenesová, starostka obce
Kontakt: obec.kunovateplica@qmail.com +421 905785281,

*42158n8825?o

tčo: 00 328,148
DlČ: 2020%1426
tČ opn: Neplatitet DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Čísb rlčtu: IBAN sK91 5600 0000 0020 7980 6005

(ďalej len,,ob|ednávďeř')

1.2 Zhotovltel: §unflower AllPL s.r.o.
Sídlo: Postupimská 25,040 22 Košice

-' Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia: OR OS Košice l, Oddie!: Sro, Vložka číslo: 31799A/
Štatutámy zástupca: Mgr. Anna Pastirikova, konateíka
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Pastirikova, zástupca spoločnosti
Kontakt: aoastirikova@omail.com, sunflover.amp|@hotmail.com,

+421 949 360 900
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pobočka Košice - Staré Mesto
čislo oetu lgRN sK17 1100 0000 0029 2389 nr78
tčo: 47 052252
DlČ: 2023711195
tČ OPtt: je neplatcom

(ďalei len,,zhotovItef")

(ďalej spolu len ,,zmluynó stranf)

článok ll.
všeobecné ustanovenia

2.1 Zhotovitel sa zavázuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateía dielo podta článku lll.
tejto zmluvy.

2.2 Objednávatel sa zavázuje dokončené die]o prerrziať a za jeho áotovenie zaplatiť zhotoviteťovi
dojednanú cenu podťa článku Vl. tejto zmluvy.



čtánok lll.
Predmet zmluvy

3.1 Zhotovitet sa zavázuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v teito zmluve pre
objednávateta a objednávateíovi odorzdá žiadosť o nenávratný flnančný príspevok na
realizáciu projektu v rámci ťyzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
z Operačného programu l]udské zdroje, priorltná os 6. Technická vybavenosť v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít Zameranie: ,,Podpora
dobudovania inžlnierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnei vode) a opatrenia podpora
dobudovania čistiarne odpadových yód, v prostredí marginalizovaných rómskych
komunít (ďalej len ,,MRK") " špecificlcý cleť 6.í.í Rast počtu rómskych domácností
s prístupom k zlepšeným podmienkam bývanla. Kód výany: OP!ž-PO6§C611-2O20-2,
vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 27. novembra 2020 (ďalej len

,,projektov,ý spis" alebo ,,ŽoNFP"). Sprostredkovateíským orgánom pre uvedený operačný
program je Ministerstvo vnútra Slovenskej repubIiky (ďalej len,,SO").

3.2 Predmetom zmluvy je vypracovanie proiektového spisu v rozsahu:

formulácia ciefov a aktivít projektu,
definovanie súladu projektu s cieími opatrenia,
definovanie indikátorov projektu,
definovanie súladu projektu s horizontáInymi prioritami,
formálna kontrola projektu,
vypracovanie žiadosti projektu a príloh k žiadosti,
manažment procesu spracovania a dokladania podpornej dokumentácie, odovzdanie
projektového spisu vtlačenej podobe v požadovanom počte vyhotovení (2 ks - 1 ks
originál pre SO, 1 ks kópia pre objednávateťa) vrátane elektronickej verzie.

3.3 Objednávateí sa zavázuje riadne a včas zhotovené a dodané dielo prevziať a za jeho
zhotovenie zaplatiť zhotovitel'ovi dojednanú cenu podťa článku Vl. tejto zmluvy.

lV.
Vykonanie diela

4.1 Táto zmluva sa uzafuára na dobu určitú. Termíny p|nenia predmetu zmluvy v rozsahu podfa
článku lll. tejto zmluvy sú dojednané nasledovne:

4.1.1 Začiatok plnenia: dňom nasledujúcim po podpise tejto zmluvy.

4,1.2 Ukončenie plnenia: do konečného termínu na predkladanie žiadostí na SO.

4.2 Zhotoviteí je oprávnený poveriť vykonaním diela aj inú osobu, pričom zodpovedá za dielo tak,
akoby ho vykonával sám,

v.
Súčinnosť zo §trany obiednávatela

Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov plnenia podía článku lV., bod. 4.1 tejto
zmluvy zo strany zhotoviteťa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávatela v takej forme
a takým spósobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotovitel vo uýzve
urobenej v ústnej, písomnej alebo v elektronickej forme, Poskytnutím súčinnosti zo strany
objednávatel'a v zmysle tejto zmluvy sa rozumie najmá včasné odovzdanie podkladov pre
vypracovanie ŽoNFP, ako aivšetkých požadovaných povinných príloh k nej.

Zhotovitel nie je v omeškaní s plnením Ávázku, ak mu objednávateť neposkytol potrebnú
súčinnosť.

5.1

5.2



5.3 V prípade, že objednávateť poruší svc{u povinncť poskytnuť áotoviteíovi súčinnosť a zároveň
tento stav porušenia svojej povinnqsť neodsúáni ani na písomnú y.ízvu zhotoviteía v ním
určenej primeranej lehote, je objednávateí povinný zapbttt áotovitelovi zmluvnú pokutu vo
vyske 50 Yo z celkovej ceny diela uvedenej v článku Vl., bod 6.1.1 tejto zmluvy.

vl.
cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla článku lll. tejto zmluvy vyjadruje cenovú
úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán vsú|ade so zákonom č. 18/1996 Z-z. o cenách vznení neskorších predpisov,
vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva ákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách,
a výmerom MF SR č. R-1/1996 v znení neskoĚích predpisov a je doložená nasledujúcou
špecifikáciou:

Zhotoviteť je neplatcom DPH.

vll.
Platobné podmienky

Úhrada ceny za dielo uvedenejvčlánku Vl., bod 6.1.1 tejto zmluvy bude realizovaná postupne
takto:

7.1.1 Časť zmluvnej ceny vo výške 50 o/o z celkovej ceny diela podía článku Vl. bod 6.1.1
tejto zmluvy bude fakturovaná po podpise tejto zmluvy za úvodné konzultácie k
predkladanému projektovému zámeru.

7.1.2 Časť zm]uvnej ceny vo výške 50 Yo z celkovej ceny diela podfa článku Vl. bod 6.1.1
tejto zmluvy bude fakturovaná po kontrole formálnej stránky projektu zo strany SO;
fakturačným podkladom bude printscreen z |TMS dokladujúci stav žiadosti po
formálnej kontrole v odbornom hodnotení.

Zhotoviteť má nárok na zaplatenie dohodnutej ceny uvedenej včlánku Vl., bod 6.1.1 tejto
zmluvy aj v prípade, ak SO zamietne ŽoNFP z ďóvodu na strane objednávatefa, a to najmá, ak
objednávateť včas neodovzdal zhotoviteíovi vyžiadané podklady alebo ak objednávatef svoju
ŽoNFP stiahne.

Zhotovitet zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti
účtovného dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi.

Objednávatel si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať náležitosti
požadované v bode 7.3 tohto článku zmluvy. Vrátením faktúry sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateťovi.

V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry
sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávatela v prospech účtu zhotoviteťa,

V prípade nedodžania termínu splatnosti faktúry je zhotoviteí oprávnený účtovať
objednávatelbvi úrok z omeškania vo uýške 0,04 % z dlžnq čiastky, a to za každý aj začabý deň
omeškania.

6.1

7,1

7.2

7,3

7.4

7.5

7.6

P. č. Špeciíikácia diela Gena

6.1.1 Vypracovanie a odouzdanie ŽoNFP 2 500,00 EUR



8,1

7.7 Ak je zhotovitel v omeškaní s plnením diela podla článku lV. tejto zmluvy, je objednávatef
oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo v.§ke 0,04 Yo z ceny diela uvedenej v Ólánku Vl., bod

6.,1.1 tejto zmluvy, atozakaždý fizačatý deň omeškania,

Vlll.
Ostatné doiednania

Zmluvné strany sa zavázujú zachovávať m]čanlivosť o všetkých skutočnost]ach, obchodných
a technických informáciách, ako aj o údajoch, ktoré si narrzájom poskytli pri rokovaní o uzavretí
tejto zmluvy, ako aj pri jej realizácii azavázqú sa, že tieto skutočnosti, informácie a Údaje

nézverejniďani nespristupňia tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej

zmluvne; strany, a ani ich nepoužiiú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvY.

Zhotovitet bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

Zavázqe sa dodžiavať všeobecne Ávázné právne predpisy, technické normy a podmienkY

tejto zmluvy. Zhotoviteí sa bude riadiť východiskornými podkladmi objednávateÍa, zápismi a
oónooami Óprávnených pracovníkov zmluvných strán a liež rozhodnutiami a vyiadreniami
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

o odovzdaní diela bude spísaný preberací protokol v dvoch vyhotoveniach, ktoný podpÍŠu

oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán, pričom každá zo zmluvných strán obdŽÍ Po
jednom vyhotovení.

Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávatela zaplatením ceny za dielo podťa Článku Vl.
tejto zmluvy zo strany objednávateťa zhotoviteťovi-

Zhotoviteť zodpovedá za formálnu a obsahovú stránku predmetu zmluvy, nezodpovedá vŠak za
obsah údajov a podkladov poskytnutých obiednávateťom. Rovnako nezodpovedá v príPade

oneskoreného poskytnutia údajov a podkladov zo strany obiednávateťa.

Zhotoviteí nezodpovedá za nedostatky predmetu zmluvy, ktoré boli spósobené PouŽitím
nevhodných pokynov alebo údajov, resp. podkladov na vykonanie diela zo strany objednávateťa
a ktonýclr nevhodnosť nemohol zhotoviteť zistiť ani pri vynaložení všetkej starostlivosti, alebo na

nevhodnosť bol objednávateť zhotoviteťom upozomený a na ich použití trval.

Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy, ak jedna zo zmluvných strán Podstatným
spósobom porúšu;e zmluvné alebo zákonné povinnosti. Za podstatné porušenie povinností sa
považuje najmá nesplnenie dohodnutých termínov,.cenorných a platobných podmienok, ciefa a

obsahu predmetu zmluvy.

odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhei zmluvnej

strane. oznámenie o odstúpení od zmluvy musi'mať písomnú formu, musí byť doruČené druhej

zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dóvod odstúpenia, inak je takéto

odstúpenie neplatné.

lx.
záverečné ustanovenia

práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokial' nie srj stanovené touto zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

Spory, ktoré by mohli rrzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy, budÚ zmluvnými
stranámi predňostne riešené dohodou. Pokiař by zmluvné strany nedospeli k dohode, rieŠenie

sporu sa riadi slovensklým právnym poriadkom.

Meniť alebo doplňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov k zmluve,
ktoré budú plainé, ak budú riadne pofurdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

práva a povinnosti tejto zmluvy prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov oboch
zmluvných strán,

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9,4



9,5 Obe zmluvné stranY.sa zavázujú ohlásiť všetky zmeny ridajov dóležitých pre bezproblémovéplnenie zmluvy druhej zmluvnej Šnane.
9,6 Táto zmluva ie y.vh9t9vená v 2 vytrotoveniach, z ktoných po iej podpise zhotoviter obdží jedno

9,7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jei podpisu oboma zmluvnýmistranami a účinnosť dňomnasledujúcim po jej alereinení na ,,r,eoóvóm sídIe oujeonávateťa.
9.8 Ukoněenie účinnostitejto zmluqy je možné:

a) uplynutím doby tnvania zrrrluvy,

b) dohodou, ktorá musí bYť PÍsomná, a v ktorej bude uvedený deň ukončenia ríčinnosti tejtozmluvy,

c) odstúpením od zrrrluvy podla ustanovení tejto zmluvy.
9,9 UkonČenie ÚČinnosti zrrrluvY nemá na základe dohody zmluvných strán vplyv na povinnosťzaPlatť zrnluvné pokuty, náhradu škody aávázokpoorá enntu Útt., uoo g.i$to zmluvy.
9,10 Zmluvné stranY si zmluw preČÍtali, jej obsahu porozumeli a prehlasuiú, že ich preiavy vóle súslobodné, vážne, zrozumiteíne a určité, čo svojim i poopismi ótwozujti.

V Kunovej Teplici, aňa 70 augusta 2021 V Košiciach, dňa 12. augusta 2021


