
ZMLUVA O DIELO
NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ ŽIADOSTI

uzavretá podlb § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk.
zákonov

(dblej len ,,zmluva")

medzi týmito zmluvnými stranami:

Obec Rokycany
so sídlom: Obecný úrad Rokycany

Rokycany č.45, OB2 47 Bajerov
iČo: oO3277Ol
DIČ: 2O2O54BI45
zastúpený: Miloš Jaš, starosta obce
(d'alej ,,objednávatel^') na strane jednej

a

W-ecopower, s.r.o.
so sídlom: Tkáčska 3, 0B0 01 Prešov
prevádzka/korešpondenčná adresa: Jarková 6, 0B0 01 Prešov
ICO: 47 59B 654
DIČ: 2O2 4O7 60 60
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č,29924/P
bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK0611110000007242B45O0O
štatutárny orgán: Vladimír Tancoš

(d'alej ,,zhotovife/^') na strane druhej;

článok r
Predmet zmluvy

1, Zhotovitel'sa zavázuje spracovať pre objednávatel'a dielo - ,,Žladosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku* (d'alej len ,,Žiadosť') na základe výzvy na
predkladanie žiadostí o Nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
ludské zdroje so zameraním na podporu komplexného poskytovania miestnej
občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK, Prioritná os 5, kód
výzvy: OPLZ-PO5-201B-1 (d'ale; len,,Výzva"), ktorú ako riadiaci orgán pre OperaČný
pro9ram ludské zdroje vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (d'alej len
,,Ministerstvo").

2. Predmetom tejto zmluvy je:

a) závázok zhotovitel'a spracovať pre objednávatel'a Žiadosť za podmienok
a v rozsahu podl'a tejto zmluvy,

b) závázok objednávatel'a zaplatiť zhotovitelbvi dohodnutú cenu diela.

3. V rámci spracovania Žiadosti sa zhotovitel'zavázuje vykonať pre objednávatel'a dielo
v nasledujúcom rozsahu :

'ř príprava Žiadosti
7 osobné konzultácie,
7 spracovanie projektovej Žiadosti,
ř spracovanie opisu projektu,



r spracovanie rozpočtu projektu,
ř spracovanie finanČnej analýzy projektu,
', spracovani" uku,ouu[elbv finanČnej sit_uácie Žiadatel'a,

ř k!Ápretizácia a koordinácia príprav príloh projektu,

ř vypracovani" áŇ.n prentásóni, ktoré nahrádla irelevantné prílohy,

r gárancia formálnej správnosti projektu,

4, objednávatel, sa zavázuje, že p,oskytne zhotovitelbvi potrebnú súčinnosť a vytvorí

podmienky pr"" iňjň"-a ueurne 
-zÉotovenie 

diela, v iámci poskytnutia potrebnej

súčinnosti sa objednávatsl, zavár"i"-J"o"t zhotovitelbvi najmá túto dokumentáciu

potrebnú pre zhotovenie Ziadosti:

a) údaje nevyhnutné pre vyplnenie žiadosti, optsu projektu' rozpočtu projektu atd"'

ni uS"řkv povinné prílohy žiadatel'a a partnerov,

(dalej tiež,,podkladÝ')

5. okrem podkladov podl,a ods. 3 tohto článku sa objednávatel, zavázuje, že bez

zbytočného ooktadu,dodá zhotovitelávi aj inú dokumenřáciu na predloženie ktorej ho

vyzve znotovitei]; kt"rá ie potreuná na uyponanie diela podl,a tejto zmluvy,

6. odovzdávanie a preberanie podkladov podl,a ods, 3 tohto článku sa uskutoční na

základe odovzdávacieho u pr"uJái"ňo protokolu, ktorý Iu:: , 
uvt podpísaný

oprávnenýrl xrtupiami oboch ,*Tuunv,1.., strán a bude tvoriť príIohu tejto zmluvy

(d'alej tiež,,protokot' ),

článok tt.
cena za dielo

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za spracovanie žiadosti, ktorá je určená

nasledovne:

a.cenaZaspracovanieŽiadostijeurčená9!o-P:J|utoksúvisiaceSVypracovaním
projektove; áót umentácie vo 1iĚĚ;;:,o.o :,Yl bez DPH (slovom páťsto eúr),

Splatnosť p";i;ak*" j" uřena u ét. tit, ods. 1, písm. a) tejto zmluvy,

2. Cena za dielo určená podl,a ods. 1 tohto článku predstavuje koneČnú a fixnú Čiastku

vyjadrenú bez DPH,

cenu za dielo určenú podl,a ods. 1 tohto článku je možné meniť len na základe dohody

,rnr"ň.h strán voiJrme písomného dodatku k tejto zmluve,

Akobjednávatel,prejavízáujemoposkytnutied,alšíchslužiebzhotovitel,a,ktoréniesú
oredmetom tejto zmluvy, zmluvne ,t*nv 

-,i -n..'ozu 
dohodnúť na ich poskytnutí vo

io.r" písomného dodatku k tejto zmluve,

článok III.
Platobné podmienky ceny za dielo

1. platobné podmienky ceny za spracovanie žiadosti sú určené nasledovne:

3.

4.



2.

a)cenu - odmenu podt'a čl. II, ods. 1, písm. a)

platba v rámci článku IL, bod 1, bude zhotovitelbvi uhradená nasledujúcim
spósobom:

- zhotovitel'vyfakturuje 7Oolo-nú zálohu do 10 dní od podpisu tejto ZmluvyI zo SumY

dohodnutej v článku II., bod 1. tejto Zmluvy
- Zvyšnú 3Óozo-nú dohodnutú odmenu, zhotovitel' vyfakturuje do 10 dnÍ, Po

protokolárnom odovzdaní spracovaného diela - žiadosti.

Zmluvné strany sa dohodli, že akákolVek čiastka urČená podl'a tejto zmluvy sa bude
na účely tejto zmluvy považovať za uhradenú okamihom jej pripísania na ÚČet druhej
zmluvnej strany.

čtánok IV.
Spósob vykonania dieta - Žiadosti

žiaoosť musí byť vykonaná v súlade s pokynmi uvedenými vo Yýzve, vrátane
pokynov uvedených na príslušných internetových portáloch a odkazov uvedených vo
Yýzve, a to v rozsahu potrebnom na jej posúdenie.

Názov Žiadosti: ,,Miestne občianske poriadkové služby v obci Rokycany"

Žiadosť bude vyhotovená a odovzdaná v slovenskom jazyku, v písomnej a
elektronickej forme - formát Microsoft Word, Microsoft Excel a v takej kvalite, abY

spíňala požiadavky stanovené pre daný program.

Zhotovitel' je povinný vypracovať Žiadosť podl'a príruČky pre Žiadatel'a o poskytnutie
nenávratnáho finančnéňo príspevku a podl'a príručky na vypracovanie ŽiadostÍ,

vrátane d'alších doplňujúcich materiálov uverejnených na prísluŠnorn internetovom
portáli. Zhotovitel' zodpovedá za procesnú a formálnu stránku Ziadosti, PriČom
bb;ednávatet' sa zavázuje, že dodá zhotovitelbvi všetky podklady potrebné na

vypracovanie Ziadosti, vŮtane požadovaných príloh, ktoré tvoria súČasť Žiadosti
póoru yýzvy, Zhotovitel' je povinný pri vypracovaní Žiadosti postupovať v súlade so
všeobecne záváznými predpismi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel' je povinný predloŽiť vypracovanú Žiadosť
pred jej podanim objednávatelbvi za účelom jej preŠtudovania najneskór 7 dní Pred.
termínóm uzávierky podávania_žiadosti o NFP. Objednávatel' je oprávnený vznáŠať
námietky k obsahovej stránke Žiadosti, pričom zhotovitel' je povinný prihliadnuť na

dóvodná pripomienký alebo zistené nedostatky a tieto bez zbytoČného odkladu
odstrá niť.

Termíny pri vykonávaní Žiadosti budú určené nasledovne:

a) termín na zhotovenie Žiadosti ako celku bude zmluvnými stranam.i dohodnutý
dohodou t.j. do 08.o3.2019. objednávatel' je povinný zabezpeČiť. odovzdanie
žiadosti na príslušnú agentúru Ministerstva v súlade s podmienkami VýzvY.

b) ak nie je zmluvnými stranami osobitne dohodnuté inak, termíny na Predkladanie
podklaáov zo strany objednávatel'a, ako aj termíny na predkladanie ostatnej
dokumentácie v tomto zložení:

i. kompletná dokumentácia týkajúca sa Výzvy,
ii. vŠetky podklady, doklady, materiály, _dokumentácie, potvrdenia, Údaje

a informácie potrebné na vypracovanie Ziadosti,

l.

2,

3.

4.

5.



1.

iii, iné materiály ad hoc (napr. pri zmene podmienok vyhlasovatel'a, atd")
vyžadované zhotovitelbm, ak sú potrebné na vypracovanie Ziadosti

čtánor v.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Zhotovitel'postupuje pri vykonávaní diela s náleŽitou odbornou starostlivosťou, Podl'a
pokynov objednáváteÍ'a a v súlade so záujmami objednávatel'a, ktoré sú zhotovitelbvi
známe alebo ktoré mu museli byť známe, Ak je to potrebné, zhotovitel'sa zavázuje
konzultovať s objednávatelbm, prípadne dalšími odborne spósobilými osobami
(konzultanti, poradcovia, metodický pracovníci) otázky týkajúce sa predmetu tejto
zmluvy tak, aby bolo dielo vykonané riadne a včas.

Zhotovitel'sa zavázuje informovať objednávatel'a o vŠetkých okolnostiach, ktoré móŽu

mať podstatný vplyv na zmenu pokýnov objednávatel'a. Zhotovitel'sa mÓŽe odchýliť
oa pbrynov áaných objednávatelbm len v prípade, ak s tým objednávatel' súhlasÍ.

Súh'las bo;"onáuutel'a nié je potrebný, ak je pokyn v rozpore so vŠeobecne záváznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj v prípade odvracania bezProstredne
hroziacej škody.

Zhotovitel' sa zavázuj e, že dielo bude vykonané v súlade so vŠeobecne záváznými
právnymi predpismi Šlovenskej republiky a v prípade, _ak 

je to potreb_né aj v súlade s
internými 

'normami 
ústredných orgánov štátnej správy a prísluŠnými technickými

normami a rozpočet projektu - oprávnenosť výdavkov v zmysle EuróPskYch
predpisov.

objednávatel' je povinný predložiť zhotovitelbvi podklady vo vyh.otovení vhodnom
alebo obvyklom na pouŽitie zhotovitelbm a v termínoch, ktoré sú uvedené v tejto
zmluve alebo osobitne dohodnuté zmluvnými stranami,

Zhotovitel'poskytne objednávatelbvi súČinnosť pri spracovanÍ, kompletizovaní a
predkladaní'pooÍ<tadov, ktoré je objednávatel' povinný predloŽiť podl'a tejto zmluvY
alebo na predloženie ktorých ho zhotovitel'vyzval.

V rámci poskytovanej súčinnosti bude zhotovitel' informovať objednávatel'a
o formálnych 

'a 
obsaÉových náležitostiach predkladaných podkladov, a tieŽ

o nevhodnosti alebo vadách týkajúcich sa ich formy alebo obsahu, resp. chýbajúcich
častí, pričom súčasne vyzve objednávatel'a na odstránenie vád a nedostatkov, resP.

na doplnenie podkladov'v určeňej primeranej lehote. Bez ohl'adu na vyŠŠie uvedené
v tomto odseku, zhotovitel'nezodpovedá za obsahovú správnosť dodaných Podkladov
a údajov v nich uvedených.

7. V prípade, že objednávatel'neodstráni zistené vady alebo nedostatky/ resp. nepredloŽÍ

alebo nezabezpéčí doplnenie podkladov ani v určenej primeranej lehote, vyhradzuje
si zhotovitel'právo na jednostranné odstúpenie od tejto zmluvy. Zhotovitel'
nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávatelbvi v dósledku predloŽenia

nevho'dných alebo chybných podkladov, resp. v dósledku nepredloŽenia chýbajúcich
podkladov, ak na túto skutočnosť vopred upozornil objednávatel,a.

B. Zhotovitel' je oprávnený až do odstránenia vád alebo nedostatkov, reSP. aŽ do.

okamihu piedloženia póžudouuných alebo doplnenia chýbajúcich dokladov preruŠiť

vykonávanie diela aleóo jeho časti. Termíny dohodnuté zmluvnými stranami sa tým
predlžujú o čas potrebný na odstránenie vád alebo nedostatkov dodaných Podkladov,
resp. o čas potrebný na predloženie alebo doplnenie vyŽiadaných Podkladov,

2.

3.

4.

5.

6.



9. Zhotovitel, zodpovedá za škodu spósobenú objednávatelbvi poruŠením svojej
povinnosti podl,a tejto zmluvy, ak vznik škody zavinil, alebo ak Škoda vznikla

)avineným zanedbaním náležitej odbornej starostlivosti na strane zhotovitel'a,

Zhotovitel' je povinný skúmať s odbornou starostlivosťou pokyny a podklady

objednávatóta stúžiace na poskytnutie služieb podl'a tejto zmluvy objednávatelbvi do

7 (siedmich) dní odo dňa doručenia oznámenia objednávatel'a zhotovitelbvi.

10. Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy iba .v prípadoch, ktoré

ustánovuje táto zmluva alebo obchodný zákonník v platnom znení,

L2. Zmluvné strany sa dohodli , že na účely doruČovania písomností podl'a tejto zmluvY
(oznámenia, faktúry a pod.) sa bude v ich vzájomných vzťahoch aplikovať fikcia

Čoručenia r"-1nu,rl. Ak którákolÝek zmluvná strana (odosielatel) PreukáŽe, Že,

ÓÉ"Á""it, Řtorá jó určená druhej zmluvnej strane (adresát) jej bola riadne odoslaná

obvyklými prostriódkami komunikácie, a to na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvY,
prípadne na lnú uJruru, ktorá bola druhej strane vopred_ riadne oznám,ená, PovaŽuje
sa zásielka za doručenú po troch (3) dňoch od vrátenia nedoruČenej zásielkY

odosielatelbvi, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvedel.

1.

článok VI.
Dóverné informácie

Zmluvné strany sa zavázujú, že budú považovať informácie obsiahnuté v tejto

zmluve, ako aj informácie, Řtoré získajú pri vykonávaní diela podl'a tejto zmluvy za
dóvernó informácie podl,a § 277 ooČnoanérro zákonníka. DÓverné informácie sa

zmluvné strany zaváizulú cnrániť pred zverejnením alebo prezradením tretej osobe a

využívať ich len v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy,

Každá zmluvná strana móže označiť informácie, ktoré poskytne druhej zmluvnej

strane ako dóverné, pričom druhá zmluvná strana je povinná ich chrániť ako dóverné

informácie podl'a ods. 1 tohto článku.

Zmluvné strany sa zavázujú neposkytnúť dóverné informácie podl'a ods, 1 a 2 tohto

článku tretej osobe bez prědchádzajúceho písomného súhlasu zmluvnej stranY, ktorej

sa takáto dóverná informácia priamo týka alebo ktorá takúto informáciu oznaČila za

dóvernú. Zmluvné strany sa dohodli, že poruŠením povinnosti chrániť dóvernosť

informácií podl'a tejto zmluvy nie je:

a) sprístupnenie informácií, ktoré majú povahu všeobecne známych informácií,
bi pbskytovanie informácií osobám 

-a 
orgánom verejnej správy,. ktorý.ch nárok na

' posrýtnutie informácií jednoznačne vyplýva zo všeobecne závázných právnych

predpisov. O takejto požiadavke oprávnenej osoby 3e však zmluvná strana, ktorá.

bola o jeJ poskýtnutie požiadaná povinňá potiár možno vopred informovať

zmluvnú-stranu, ktorej sa sprístupňovaná informácia týka,

c) poskytnutie informácií osobám, ktoré vystupujú ako poradcovia ale.bo konzultanti

zhotovitel,a podl,a čl. V. ods. 1tejto,mÍuuy atéUo osobám povereným ČiastoČným

vykonaním diela podl'a čl. V. ods. 6 tejto zmluvy,

d) sprístupnenie informácií v nevyhnutnej miere osobám oprávneným konať v mene

alebo v zastúpení zmluvných strán, prostredníctvom ktorých, alebo._s pomocou

ktorých zmluvné strany plnia povinnosti podl'a tejto zmluvy,. avšak iba za

predpokladu, že je )abezpečené splnenie povinnosti chrániť dóvernosť
poskytnutých informácií v rozsahu a za podmienok podl'a tejto zmluvy aj zo strany

uvedených osób. V prípade porušenia dóvernosti zo strany uvedených osób,

zodpovóaá zmluvná strána, ktorá dóverné informácie uvedeným osobám PoskYtla
rovnako ako keby povinnosť chrániť dóvernosť porušila sama.

2.

3.



1.

článok vu.
Zmeny a doplnenia zmluvy

Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moŽné uskutoČniť výluČne formou
písomného, číselne označeného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma
zmluvnýmr stranami.

článot VIII.
záverečné ustanovenia

objednávatel' poveruje zhotovitel'a spracúvaním osobných údajov, ktoré obdrŽÍ od
objednávatel'a v sú|ade s platnou právnou úpravou ochrany osobných predpisov
(zákon č. 42B/2oO2 Z, z, o ochrane osobných Údajov v znení nesk. zákonov).
Zhotovitel' prehlasuje, že si je vedomý, že pri spracúvaní osobných Údajov vystupuje
ako sprostredkovatel' objednávatel'a a pri spracúvaní osobných Údajov bude
dodržiavať všetky povinnosti podl'a platnej právnej úpravy ochrany osobných Údajov
vzťahujúcej sa na sprostredkovatel'a a v rozsahu, ktorý povaha veci pripúŠťa na
oprávnenú osobu.

Zástupcovia zmluvných strán sa zavázujú, že v prípade zmeny sídla, zmeny
štatutárnych orgánov oprávnených konať v mene spoločnosti a akékolÝek iné zmeny
oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu.

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení,

4, Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) originálnych exemplároch, priČom kaŽdá
zmluvná strana obdržíjej jedno (1) podpísané vyhotovenie.

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

2,

3,

6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú,
pričom táto zmluva je uzavretá
preukázanie čoho ju vlastnoručne

za zhotovitelb:

dňa 25.02.2019

že si obsah tejto zmluvy prečítali, súhlasia s ním,
na základe ich slobodnej, určitej a vážnej vóle na
podpisujú,

Za objednávatelb:

|; ,i ,, ,7 i. ,': i1 ,dáa 25.02.2079
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