
Zmluva o dielo č. 3/LDI01/20 

(§ 536 Obchodného zákonníka) 

 

Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

1. Zhotoviteľ:  

 Obchodné meno: PROAGE, s.r.o.  

 Sídlo: Hlavná 119, 040 01 Košice    

 IČO: 47 406 470 

 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vl.č. 

 37770/V     

 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

 Číslo účtu: 4019071587/7500  

 Telefón: 0917 452 878 

 V zastúpení: Ing. Lea Strmeňová, konateľ spoločnosti 

  

 (ďalej len zhotoviteľ) a 

 

2. Objednávateľ:  

 Obchodné meno:  Obec Stráne pod Tatrami 

 Sídlo:  Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky 

 IČO:  00326593 

 Bankové spojenie:  VÚB  

 Číslo účtu:  930228562/0200 

 Telefón: 052/4522912 

 V zastúpení: Rastislav Sloveňák, starosta obce 

  

 (ďalej ako „objednávateľ") 

 

 

I. 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 

zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v obchodnom a štatistickom registri. 

 

II. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre Objednávateľa dielo podľa čl. III tejto 

zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť Zhotoviteľovi dojednanú 

cenu podľa článku VII tejto zmluvy.  

 

 

 

 

 

 

 



III. 

Predmet zmluvy  

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa pripraviť pre Objednávateľa spracovanú 

Žiadosť o projekt a Záväznej osnovy projektu (ak to výzva vyžaduje) pre projektový zámer 

v programe s názvom „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“ 

v stanovenom rozsahu a kvalite pre účely získania nenávratného finančného príspevku v rámci 

výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a to pre: 

Výzvu vyhlásenú Úradom vlády SR 

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt zameraná na podporu Miestneho 

rozvoja, znižovania chudoby a inklúzie Rómov (LDI01) 

 

2. Dielo bude odovzdané nasledovne: Žiadosť o projekt vrátane povinných a nepovinných príloh 

v Anglickom jazyku v elektronickej verzii kompletne vyplneného formulára. Žiadosť o projekt 

sa vypracováva vo formáte .xls a ostatné prílohy (rozpočet, Vyhlásenie o partnerstve a dotazník, 

vrátane Plánu udržateľnosti) sa preklopia do formátu .pdf , tak aby sa mohli predložiť 

elektronicky prostredníctvom aplikácie  vytvorenej Úradom vlády SR.  

 

IV. 

Vykonanie diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle čl. III tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do 

5 dní odo dňa tejto zmluvy a s termínom ukončenia plnenia najneskôr do termínu ukončenia 

výzvy na predkladanie Žiadostí o projekt v rámci výzvy uvedenej v čl. III tejto zmluvy. 

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne. 

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú 

súčinnosť, neodovzdal všetky potrebné a požadované podklady. Za odovzdanie kompletného 

diela sa považuje termín predloženia Žiadosti o projekt prostredníctvom aplikácie Úradu vlády 

SR, resp. termín na doloženie chýbajúcich náležitostí, na ktoré budú v prípade výzvy na doplnenie 

jednotliví žiadatelia o grant vyzvaní. Zároveň sa elektronická verzia odovzdá Objednávateľovi po 

predložení na Žiadosti o projekt na Úrad vlády SR.  

4. Súčasťou vykonania diela nie je poskytnutie súčinnosti pri podpise Projektovej zmluvy. Dielo sa 

považuje za ukončené momentom Rozhodnutia o schválení, resp. neschválení projektu.  

 

 

V. 

Povinnosti objednávateľa  

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Zhotoviteľa dodanie dokladov a vysvetlení, ktoré sú 

potrebné k vykonaniu diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevzatie dokladov  písomne potvrdiť. 

2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

 

VI. 

Povinnosti zhotoviteľa  

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy bez vád a odovzdá ho     

   objednávateľovi riadne a včas. 

2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému 

dielu. 

 



VII. 

Cena diela 

 

1. Celková cena diela je: 4.500,- EUR. K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálne platných 

predpisov. Cena diela je záväzná a úplná.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za dielo Zhotoviteľovi na základe vystavenej 

faktúry vyhotovenej do 5 dní po protokolárnom odovzdaní diela v súlade s článkom IV ods. 3 

tejto zmluvy s lehotou splatnosti do 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

 

VIII. 

Sankcie 

 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je 

Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania. 

 

IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia 

byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda účinnosť zverejnením v súlade s § 47 a Občianskeho zákonníka. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

jeden. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 

slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s činnosťou 

podľa tejto zmluvy a označia ich ako dôverné, neprezradia tretej osobe a ani ich nepoužijú v 

rozpore s ich účelom pre svoje potreby. 

 

 

 

V Košiciach dňa       V Stráňach pod Tatrami dňa 16.11.2020 

 

 

 

 

 

….......................................................... ….............................................................. 

                      Ing Lea Strmeňová                                                             Rastislav Sloveňák 

Za Zhotoviteľa      Za Objednávateľa 


