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ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obch. zákonníka v platnom znení

medzi zhotovitel'om na jednej strane:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
SK DPH:
Bankové spojenie:
V mene ktorej koná:
Zápis:
Email/tel.:

(ďalej len .zhotoviteľ")

a objednávatel'om na druhej strane:

Obchodné meno:
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
SK DPH:
Bankové spojenie:
V mene ktorej koná:
Email/tel.:

(ďalej len .objednávatel")

Sinea, spol. s r.o.
Komenského 1069/2, 064 01 Stará Ľubovňa
44017189
2022586808
SK2022586808
Tatrabanka a.s., č.ú.: 2629112228/1100
Ing. Martin Jaržembovský, konatel'
v ORSR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 19976/P
sineaprojekty@gmail.com tel.: +421 948904296,

Obec Petrovce
Petrovce 89, 09431 Petrovce
00332674
2020630315

Miroslav Bobrík
obecpetrovce@stonline.sk / 0903 215 797

Článok l.
Predmet diela

Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať pre objednávatel'a dielo, ktorého predmetom je vypracovanie
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako "ŽoNFP") z Programu
rozvoja vidieka 2014-2020, Opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvatel'stvo vrátane vol'ného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry, Číslo výzvy: 12/PRV/2015.
Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje žiadosti podl'a pokynov Príručky pre žiadatel'a a jej dodatkov
v aktuálnom znení (ďalej len "Metodický pokyn").

Zhotovitel' je taktiež povinný vypracovať nasledovné prílohy:

a. tabul'ková časť projektu
b. projekt realizácie Príloha č. 1 k ŽoNFP
c. čestné vyhlásenie žiadatel'a ku konfliktu záujmu

Predmetom "Žiadosti" bude získanie NFP z Programu rozvoja vidieka 2014-2020" v súlade s
"Metodickým pokynom".



Článok II.
Cena za dielo

1. Objednávatel' je povinný zaplatiť zhotovitel'ovi cenu za vykonanie diela špecifikovaného v Čl. l.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je suma uvedená v bode 1. písm.' a)
tohto článku a percentuálna sadzba zo získaného NFP podl'a Čl. II. bod. 1, písm. b). Za získanie
NFP sa považuje rozhodnutie o schválení NFP s vyčíslenou finančnou čiastkou výšky podpory.
Vznik nároku zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo a jeho splatnosť je nasledovná:

a) 990,- EUR (slovom deväťstodeväťdesiat EUR) do 30 dní po podpise zmluvy o dielo medzi
objednávatel'om a poskytovatel'om, najneskôr 7 dní po odovzdaní predmetu diela podl'a
článku l. Odovzdávacím protokolom.

2. Za deň zaplatenia ceny za vykonané dielo sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na
bankový účet zhotovitel'a.

3. Dohodnuté ceny sú uvedené bez DPH. Zhotovitel' vystaví objednávatel'ovi na jednotlivé časti za
cenu diela v zmysle Čl. II ods. 1 zmluvy zálohové faktúry. Po uhradení zálohovej faktúry vystaví
zhotovitel' vyúčtovaciu faktúru.

Článok III.
Povinnosti zmluvných strán

1. Zhotovitel' je povinný predložiť objednávatel'ovi zoznam dokladov a informácií, ktoré bude
zhotovitel' potrebovať a požadovať k riadnemu vypracovaniu žiadosti.

2. Zhotovitel' nesmie prezradiť informácie tretej osobe alebo ich použiť v rozpore s ich účelom pre
svoje potreby, ktoré boli alebo sú dôverné, a ktoré sa dozvedel od objednávatel'a počas
uzatvárania zmluvy alebo počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

3. Zhotovitel' má právo písomne oznámiť objednávatel'ovi lehotu, v rámci ktorej je povinný podať
vypracovanú .Žiadost" na Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len "PPA"). Objednávatel'
je povinný v takto navrhnutej lehote podať .Žiadost" na agentúru PPA.

4. Zhotovitel' je povinný predložiť objednávatel'ovi celú žiadosť za účelom kontroly ako aj prílohy
v zmysle Čl. l. Objednávatel' má povinnosť posúdiť správnosť údajov, ktoré sám poskytol a tých,
o ktorých správnosti alebo nesprávnosti má vedomosť.

5. Zhotovitel' je povinný postupovať pri vypracúvaní žiadosti s odbornou starostlivosťou.

6. Zhotovitel' je povinný pre potrebu objednávatel'a uschovať doklady, ktoré nadobudol v súvislosti
s vykonávaním diela. Zhotovitel' je povinný vrátiť objednávatel'ovi všetky dokumenty, ktoré získal
od objednávatel'a a to do 15 pracovných dní od odovzdania diela. Zhotovitel' nie je povinný
odovzdať len tie dokumenty, ktoré boli použité pre potreby vykonania diela a zhotovitel' ich nemá
vo svojej držbe. Zhotovitel' je oprávnený si ponechať fotokópie dokladov, ktoré je povinný
uschovať. Zhotovitel' je oprávnený použiť vyššie uvedené doklady po ukončení platnosti
a účinnosti tejto zmluvy na akýkol'vek účel len zo súhlasom objednávatel'a.
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7. Za deň odovzdania žiadosti sa považuje deň, v ktorom došlo k podpisu protokolu o prevzatí
žiadosti medzi zhotovitel'om a objednávatel'om.

Článok IV.
Povinnosti objednávateľa

1. Objednávatel' je povinný odovzdať zhotovitel'ovi všetky podklady a informácie, o ktorých má
vedomosť a sú potrebné pre riadne vypracovanie žiadostí, najmä údaje a informácie, ktoré
zhotovitel' uviedol v zozname poskytnutom objednávatel'ovi v zmysle Čl. III. bod 1.

2. Objednávatel' je povinný poskytnúť zhotovitel'ovi úplné, pravdivé informácie a údaje potrebné na
vypracovanie "Žiadosti".

3. Objednávatel' je povinný poskytnúť zhotovitel'ovi súčinnosť potrebnú pre vypracovanie "Žiadosti".

4. Objednávatel' je povinný prevziať riadne a včas dokončenú žiadosť a zaplatiť dohodnutú cenu za
žiadosť vo výške a lehote stanovenej v zmluvnom Čl. II. Povinnosť objednávatel'a zaplatiť
dohodnutú cenu za vykonané dielo/žiadosť zhotovitel'ovi trvá aj po uplynutí doby trvania tejto
zmluvy.

5. Objednávatel' má povinnosť písomne oznámiť zhotovitel'ovi skutočnosť, že došlo k schváleniu
nenávratného finančného príspevku. Objednávatel' je povinný oznámiť vyššie uvedenú
skutočnosť do 3 dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel.

6. Objednávatel' sa zaväzuje, že ak včas a v dohodnutej výške nezaplatí zhotovitel'ovi dohodnutú
cenu za dielo stanovenú v Čl. II. bod 1. zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy
za každý deň omeškania.

Článok V.
Doručovanie

Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje
prostredníctvom pošty, osobným odovzdaním na adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo
prostredníctvom emailu. Doručenie adresátovi je platne a účinne vykonané aj vtedy, ak odosielatel'
doručí alebo odovzdá písomnosť ktorémukol'vek zamestnancovi adresáta alebo poverenej osobe.
Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia
zásielky odosielatel'ovi z dôvodu neprevzatia príjemcom v stanovenej odbernej lehote alebo
z dôvodu, že je príjemca ako adresát vo svojom sídle alebo mieste podnikania neznámy.

Článok VI.
Práva zhotoviteľa a objednávateľa

1. Zhotovitel' má za svoju činnosť nárok na odmenu stanovenú v článku II. tejto zmluvy.

2. Zhotovitel' má právo poveriť tretiu osobu vyhotovením časti alebo celej žiadosti. V prípade ak
zhotovitel' poverí tretiu osobu vyhotovením časti alebo celej žiadosti, zhotovitel' má právo
poskytnúť tejto poverenej tretej osobe všetky podklady a informácie potrebné pre riadne
vypracovanie časti alebo celej žiadosti.
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3. Zhotovitel' má právo použiť informácie o úspešnosti získania poskytnutí nenávratného finančného
príspevku z predmetu zmluvy podl'a čl. l, ako referenciu pre jeho ďalšiu činnosť. Informácie budú
obsahovať názov spoločnosti, názov projektu, výšku získaného NFP a číslo výzvy podl'a čl. l.

4. Objednávatel' má právo na riadne vypracovanie a odovzdanie žiadosti zo strany zhotovitel'a.

Článok VII.
Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva o dielo sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.

2. Táto zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú, pričom táto zmluva sa stáva platnou a účinnou
dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a jej platnosť a účinnosť zaniká dňom po
splnení povinností podl'a bodov a - e článku l. Zmluvy.

3. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy o dielo taktiež zaniká:

a) dňom zaplatenia ceny za dielo objednávatel'om zhotovitel'ovi v zmysle Čl. II. tejto zmluvy
o dielo,

b) vzájomnou dohodou zmluvných strán o ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy,
c) zánikom existencie ktorejkol'vek zmluvnej strany,
d) odstúpením od tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy,
e) výpoveďou,

Zhotovitel' môže podať výpoveď z nasledujúcich dôvodov:

f) objednávatel' neposkytne potrebné doklady v zmysle Čl. IV bod 1, ktoré má v dispozícii,
g) objednávatel' poskytne doklady alebo informácie, ktoré sú zavádzajúce, nepravdivé alebo

v rozpore z reálnym stavom,
h) objednávatel' nepodá žiadosť na PPA, v Čl. III. bod 3.

Objednávatel' môže podať výpoveď z nasledujúcich dôvodov:

i) zhotovitel' nevypracuje žiadosť do termínu odovzdávania na PPA,
j) zhotovitel' použije doklady alebo informácie, ktoré získa od objednávatel'a na iný účel ako

na vypracovanie žiadosti.

4. Ktorákol'vek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy o dielo, v prípade ak dôjde k
nasledujúcim skutočnostiam na strane druhej zmluvnej strany:

a) druhá zmluvná strana sa dostane do likvidácie (dobrovol'nej alebo nútenej),
b) voči druhej zmluvnej strane bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na

povolenie reštrukturalizácie,
c) voči druhej zmluvnej strane sa začne exekučné konanie,
d) v prípade, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší niektoré z ustanovení

tejto zmluvy v zmysle obchodného zákonníka,
e) ktorákol'vek zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak takéto odstúpenie

umožňujú ustanovenia obchodného zákonníka.
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Účinky odstúpenia nastanú doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

5. Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote v dlžke 7 dní. Výpovedná lehota začína plynúť
nasledujúci deň po doručení písomnej výpovede jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

6. V prípade, že objednávatel' odstúpi od zmluvy v priebehu hodnotenia ŽoNFP, a žiadosť NFP
bude schválená, poskytovatel'ovi nezaniká nárok na odmenu v zmysle čl. II tejto zmluvy.

Článok VIII.
Zmluvná pokuta

1. V prípade, ak objednávatel' sťažuje riadne dokončenie žiadosti tým, že včas neposkytne
informácie, údaje a potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná a potrebná pre riadne a včasné
vypracovanie diela v zmysle Čl. IV., tzn. takéto konanie objednávatel'a sa bude považovať za
porušenie jeho povinností uvedených v Čl. IV. V takom prípade vzniká zhotovitel'ovi nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 500,00 €.

2. V prípade, ak objednávatel' nepodá riadne vypracovanú žiadosť zhotoviteľom, ktorá je
predmetom tejto zmluvy o dielo pre Ministerstvo pôhospodárstva SR v lehote stanovenej v Čl. III
bod. 3 tejto zmluvy má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,00 €.

3. V prípade neschválenia Žiadosti z dôvodu formálneho nedostatku, ktorý zapríčinil zhotoviteľ
počas spracovania žiadosti, má objednávatel' nárok na vrátenie sumy uvedenej v Čl. II. ods. 1.,
písm. a).

4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na existenciu ostatných záväzkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia a vyhlásenia zmluvných strán

1. V prípade, ak z akéhokol'vek ustanovenia tejto zmluvy vyplýva povinnosť oznámiť akúkoľvek
skutočnosť druhej strane v určitej lehote alebo splniť akúkoľvek povinnosť v určitej lehote, je táto
povinnosť splnená ak ktorákoľvek zmluvná strana podá písomné podanie na poštu najneskôr
posledný deň lehoty stanovenej v tejto zmluve.

2. Obsah tejto zmluvy možno meniť len formou písomných dodatkov podpísaných všetkými
zmluvnými stranami.

3. Vzťahy medzi účastníkmi zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. Zhotoviteľ a objednávatel' vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
ničím obmedzená. Túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, slobodne a vážne, bez akéhokol'vek
nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

5. Objednávatel' vyhlasuje, že splňa podmienky poskytnutia pomoci uvedené vo výzve číslo:
12/PRV/2015 a že je oprávneným žiadatel'om.

6. Objednávatel' vyhlasuje, že má vedomosť o tom, že na získanie NFP nie je právny nárok, a že
poskytnutie finančnej pomoci na základe schválenej ŽoNFP sa realizuje formou refundácie.
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7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zhotovitel' poskytol a odovzdal objednávatel'ovi zoznam dokladov
a informácií, ktoré bude zhotovitel' potrebovať a požadovať k riadnemu vypracovaniu žiadosti
a objednávatel' si tieto doklady prevzal pred podpisom zmluvy prevzal. Zároveň objednávatel'ovi
oznámil adresu PPA, adresa: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26
Bratislava, tel.: +421-2/52733800, e-mail info@apa.sk. www.apa.sk.

8. Meniť alebo doplňať obsah tejto zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán.
K návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, a to v lehote do
15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná
strana, ktorá ho podala.

9. Pokial' by v dôsledku zmeny slovenských právnych predpisov boli niektoré ustanovenia tejto
zmluvy vyhlásené za neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
ostatných ustanovení zmluvy. Vzniknutú medzeru zmluvné strany doplnia v súlade so zmyslom
a účelom zmluvy tak, aby zodpovedala konkrétnym zámerom zmluvných strán a platným
slovenským právnym predpisom.

10. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

V Starej Ľubovni, dňa 1.2.2016 V Starej Ľubovni, dňa 1.2.2016

Za zhotovitel'a
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