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ZMLUVA O DIELO
na vypracovanie žiadosti o dotácie z Environmentálneho fondu MŽP SR na rok 2021
Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
1. OBJEDNÁVATEĽ :
Názov:
zastúpený:
adresa:

Obec Svodín
Mgr. Szabolcs Méri, starostom obce
Hlavná 1, 94354 Svodín

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

PRIMA BANKA Slovensko, a.s.
SK17 5600 0000 0038 4787 6001
00 309 281
2020412713

2. ZHOTOVITEĽ:
Zastúpený:
Adresa:

Ing. Štefan Kováč, čistiarenský expert, člen AČE SR, CzWA
Vojenská 2550/84, 934 01 Levice

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Raiffeisen bank
SK61 1100 0000 0080 1109 6710

Čl. II
PREDMET ZMLUVY
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa nasledovné dokumenty:
Žiadosť o poskytnutie podpory na realizáciu ČOV Svodín formou dotácie
z Environmentálneho fondu MŽP SR za rok 2021.
2.2.
Položkovitý rozpočet na realizáciu stavebných objektov a prevádzkových súborov ČOV
Svodín.
2.1.

Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo a odovzdať ho objednávateľovi.
Čl. III
KVALITA PREDMETU DIELA
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3.1. Zhotoviteľ odovzdá dokumentáciu v súlade s požiadavkami fondu.
IV.
CENA DIELA
4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela celkom 1300,- EUR (jedentisíctristo/eur) nasledovne:
Cena za predmet zmluvy podľa článku 2.1. je 400,- EUR za vypracovanie žiadosti. V príde, že budú
dotácie poskytnuté objednávateľ doplatí ďalších 400,- EUR.
Cena za predmet zmluvy podľa článku 2.2. je 500,- EUR za vypracovanie rozpočtu.
Čl. V
ČAS PLNENIA
5.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr do 30.11.2020.

5.2

Plnenie predmetu zmluvy zhotoviteľ odovzdáva postupne.
Čl. VI
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1.

Objednávateľ uhradí preddavok 500,- EUR (päťsto eur) na účet zhotoviteľa. Zostatok sa
postupne uhradí po odovzdaní jednotlivých častí predmetu zmluvy.

6.2.

Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením zmluvy ak objednávateľ neposkytne súčinnosť
(doklady, informácie a dokumenty) požadované fondom od žiadateľa ako prílohy k žiadosti.
Čl. VII
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1.

Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

7.1.1
7.1.2

Odovzdá pre zhotoviteľa všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú projektu.
Je povinný uhradiť preddavok zhotoviteľovi.

7.2. Povinnosti zhotoviteľa
7.2.1

Je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce
sa diela.
Čl. VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1.

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ predmetu zmluvy odovzdaním na
základe písomnej zápisnice objednávateľovi.
Čl. XV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1.

Táto zmluva nadobudne platnosť dňom úhrady preddavku a podpisu zmluvnými stranami.
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15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.

Všetky zmeny tejto zmluvy sa musia riešiť len písomnými dodatkami.
Táto zmluva má 3 (tri) strany a je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z toho po jednom si
ponechajú objednávateľ a zhotoviteľ.
Zmluva bola vydaná na Obecnom úrade vo Svodíne pod číslom 2116/2020 a je zaradená do
spisu č. 627/2020.
Zhotoviteľ nezodpovedá za zmeny, ktoré boli spôsobené tretími stranami.
My, účastníci tejto zmluvy výslovne prehlasujeme, že sme plne spôsobilí na právne úkony,
obsahu zmluvy rozumieme, táto vyjadruje našu skutočnú slobodnú vôľu na znak čoho ju
podpisujeme.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Vo Svodíne, dňa 23.10.2020

V Leviciach, dňa 4.11.2020

Mgr. Szabolcs Méri
Starosta obce

Ing. Štefan Kováč
Čistiarenský expert
Člen AČE SR, CzWA

