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ZMLUVA  O DIELO č. 1ZD/2018 
 

 

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Zhotoviteľ 

 

Obchodné meno : : Arrow Business Consulting s.r.o. 

Sídlo   : Staničná 11/8, 945 01 Komárno 

IČO   : 36850772 

zapísaný   : Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro,  

vložka číslo 20917/N 

 číslo účtu  : 2708245651/0200 

 v zastúpení  : Ing. Kristián Vida, konateľ 

  

 

 

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“) 

 

1.2. Objednávateľ 

 

Obchodné meno  : Obec Chotín  

Sídlo   : Chotín 486 

 IČO   : 00306461 

DIČ           : 2021046665 

 zast.   : Ing. FRANTIŠEK MAGYARI, starosta obce  

      

  

     (ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu  o dielo (ďalej len "Zmluva"): 

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1. Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa práva platného na území Slovenskej republiky, ktorá disponuje 

skúsenosťami v oblasti podnikateľského poradenstva. 

2.2. Vzhľadom na záujem Objednávateľa o čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z fondov ES, ,, Operačný 

program Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1.: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom 

rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva 

s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v 

súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania 

odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov  
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číslo výzvy:  OPKZP-P01-SC111-2017-33, zverejnená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky dňa 

29.11.2017 , sa zmluvné strany dohodli na spolupráci za účelom získania prostriedkov Objednávateľom z fondov ES, 

a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej v Zmluve uvedených. 

 

 

 

3. PREDMET ZMLUVY 

3.1. Predmetom tejto Zmluvy je  

3.1.1. záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa Žiadosť, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom 

uvedeným v tejto Zmluve; 

3.1.2. záväzok Zhotoviteľa zabezpečiť pre Objednávateľa súťaž na výber dodávateľa podľa požiadaviek uvedených 

v programovom manuály opatrenia, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve  

3.1.3. záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie Žiadosti odplatu, a to za podmienok, v rozsahu 

a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve. 

 

4. VYHOTOVENIE ŽIADOSTI 

4.1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených touto Zmluvou s odbornou starostlivosťou. 

Zhotoviteľ je najmä povinný vyhotoviť Žiadosť v súlade s príslušnou príručkou príp. metodickým pokynom, ktoré budú 

v súvislosti s Opatrením a  Výzvou zverejnenou Ministerstvom životného prostredia SR (ďalej MŽP SR), ako riadiaceho 

orgánu. 

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť, a všetky informácie, podklady, dokumenty, listiny 

alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho bude Zhotoviteľ požadovať, potrebné na splnenie povinností 

Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví Žiadosť na základe súčinnosti poskytnutej Objednávateľom a na 

základe dokumentov a informácií, ktoré Objednávateľ v rámci tejto súčinnosti na požiadanie Zhotoviteľovi vydá. 

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť aj pri výzvach zo strany  na doplnenie Žiadosti/ projektu 

pre ktorý sa Žiadosť podáva, a to najmä informovať Zhotoviteľa o takejto výzve, poskytnúť Zhotoviteľovi všetky 

informácie a dokumenty na vybavenie takejto výzvy atď.. Objednávateľ sa zaväzuje reagovať na takéto výzvy, t.j. 

vybaviť požiadavky MŽP SR, alebo doplniť podanú Žiadosť ak na doplnenie MŽP SR vyzve. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ pri podpise Zmluvy písomne vyzve Objednávateľa na predloženie 

dokumentov potrebných pre vyhotovenie Žiadosti a zároveň mu písomne oznámi presný zoznam týchto dokumentov a 

lehotu, v ktorej má tieto dokumenty Zhotoviteľovi predložiť. 

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje dokumenty vyžiadané Zhotoviteľom podľa bodu 4.3. Zmluvy Zhotoviteľovi odovzdať 

v lehote určenej Zhotoviteľom podľa bodu 4.3. Zmluvy. 

4.5. Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od Objednávateľa Zhotoviteľ vyhotoví Žiadosť  v papierovej 

forme, a odovzdá ju Objednávateľovi najneskôr 3 (tri) dni pred uplynutím lehoty uvedenej vo Výzve na predkladanie 

Žiadostí, a zároveň mu oznámi termín, kedy bude možné v súlade s  Výzvou Žiadosť na MŽP SR podať. Zhotoviteľ 

môže Žiadosť odovzdať Objednávateľovi buď na osobnom stretnutí, na ktorom bude spísaný preberací protokol, alebo 

podaním na poštovú alebo kuriérsku prepravu, pričom Žiadosť sa v takom prípade bude považovať za odovzdanú dňom 

doručenia Žiadosti  prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej prepravy.  

4.6. Objednávateľ sa zaväzuje skontrolovať vypracovanú Žiadosť pred odovzdaním na MŽP SR a to najmä zoznam 

Oprávnených nákladov. Objednávateľ sa zaväzuje Žiadosť podať na MŽP SR v termíne podľa Výzvy. 

4.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať po podaní Žiadosti Objednávateľovi súčinnosť a pomoc pri zmene Žiadosti, jej 

doplnení, alebo iných skutočností súvisiacich s podanou Žiadosťou, a to až do doby Schválenia Žiadosti, alebo 

zamietnutia Žiadosti MŽP SR. 
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5. VÝBER DODÁVATEĽA  

5.1  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyhotovenie súťaže potrebnej na výber dodávateľa podľa požiadaviek uvedených 

v príručke pre žiadateľa opatrenia.  

5.2  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť, a všetky informácie, podklady, dokumenty, listiny 

alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho bude Zhotoviteľ požadovať, na splnenie povinností 

vyhotoviť súťaž. 

 

 

6. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1. Za vykonanie činností podľa bodu 4. tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu (cenu) vo 

výške 2000,- EUR + DPH, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť do 3 dní od podpisu Zmluvy.  

6.2. Za vykonanie činností podľa bodu 5. tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu (cenu) vo 

výške 1500,- EUR + DPH, ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť do 3 dní od vyhlásenia výzvy na predloženie ponúk.  

 

 

7. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

7.1. Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť čo i len časť ktorejkoľvek platby odmeny, sa zmluvné strany 

dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením dlžnej sumy.  

7.2. Omeškanie Objednávateľa so zaplatením čo i len časti ktorejkoľvek platby odmeny sa považuje za podstatné porušenie 

zmluvnej povinnosti, a zakladá právo Zhotoviteľa kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy. V prípade, ak je Objednávateľ 

v omeškaní s platením čo i len časti odmeny, má Zhotoviteľ právo pozastaviť vyhotovovanie Žiadosti. 

7.3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním Žiadosti Objednávateľovi počas doby, za ktorú je Objednávateľ v omeškaní 

s povinnosťou poskytnúť súčinnosť a odovzdať Zhotoviteľovi vyžiadané dokumenty podľa bodov 4.3. a 4.4. Zmluvy, 

a počas doby, za ktorú je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu alebo jej časť podľa 

tejto Zmluvy. 

7.4. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povinností podľa Zmluvy tretiu osobu a za 

tým účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti tretej osoby zodpovedá Zhotoviteľ 

vo vzťahu k Objednávateľovi, ako by konal sám. 

7.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti Zmluvy neuzavrie s treťou osobou inú zmluvu, ktorá by sa svojim obsahom 

podobala tejto Zmluve, že sa nedohodne s treťou osobou na tom, že pre neho tretia osoba vyhotoví Žiadosť, a že  

Žiadosť si nevyhotoví ani sám. 

7.6. Objednávateľ súhlasí s tým, aby Zhotoviteľ informoval účastníkov výberového konania na investície zahrnuté do 

projektu, na financovanie ktorého sa Žiadosť vyhotovuje, o všetkých podstatných skutočnostiach súvisiacich s prípravou 

Žiadosti, najmä však o stave výberového konania.  

7.7. V  prípade, že Zhotoviteľ zistí, že Objednávateľ alebo jeho projekt nespĺňa podmienky pre žiadanie finančného 

príspevku v rámci Opatrenia, má Zhotoviteľ právo odstúpiť od Zmluvy.  

7.8. V prípade že Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností zo Zmluvy, zodpovedá za škodu tým spôsobenú 

Objenávateľovi podľa Obchodného zákonníka. 

   

7.9. Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov k  spracovanou 

osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby Zhotoviteľa na účely súvisiace s touto Zmluvou, a k poskytnutiu 

osobných údajov Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú so Zhotoviteľom na poskytovaní Služieb spolupracovať, 

ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré Zhotoviteľ získal na základe tejto Zmluvy, spracovať na účely 

súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré 

Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ tiež súhlasí, aby Zhotoviteľ mohol získavať 
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jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, 

ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič informácií. 

 

 

 

 

 

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1.  „Žiadosťou“ sa pre účely Zmluvy považuje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v 

rámci Prioritnej osi 1.: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry, Investičnej priority: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 

environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec 

uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na 

opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Žiadosť sa vyhotovuje za účelom jej podania 

na MŽPSR a získania nenávratného finančného príspevku pre Objednávateľa. 

8.2. „MŽP SR“ sa pre účely Zmluvy považuje  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, na ktoré sa podáva 

Žiadosť, a ktoré bude o schválení tejto Žiadosti rozhodovať. 

8.3. Za „Výzvu“ sa pre účely tejto Zmluvy považuje výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

zameraná na Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch zverejnená MŽP SR, kód výzvy 

OPKZP-P01-SC111-2017-33 

8.4. Za „Zverejnenie Výzvy“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie deň zverejnenia Výzvy MŽP SR na jej oficiálnych 

internetových stránkach.  

8.5. Za „Schválenie Žiadosti“ sa pre účely tejto Zmluvy považuje rozhodnutie MŽP SR o schválení Žiadosti.  

8.6. „Zmluvou o poskytnutí príspevku“ sa rozumie zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 

Objednávateľom ako prijímateľom finančných prostriedkov a MŽP SR ako poskytovateľom finančných prostriedkov na 

základe podanej Žiadosti. 

8.7. Za „Oprávnené náklady“ sa pre účely tejto Zmluvy považujú všetky celkové náklady (výdavky) projektu 

Objednávateľa, ktoré MŽP SR podporuje na základe Žiadosti v určenej výške nenávratným finančným príspevkom, 

a ktorých výška bude uvedená v Žiadosti. V prípade, že v Zmluve o poskytnutí príspevku bude uvedená iná výška 

Oprávnených nákladov ako v Žiadosti, predpokladá sa, že Oprávnené náklady sú pre účely tejto Zmluvy vo výške 

uvedenej v Zmluve o poskytnutí príspevku pri jej podpise. Ak Zmluva o poskytnutí príspevku nebude obsahovať údaj o 

Oprávnených nákladoch, pre výpočet výšky Oprávnených nákladov podľa Zmluvy o poskytnutí príspevku sa použijú iné 

údaje uvedené v Zmluve o poskytnutí príspevku, a to najmä údaje o výške nenávratného finančného príspevku, o výške 

percentuálneho podielu tohto príspevku na Oprávnených nákladoch a pod. 

8.8. Zmluvné strany sú si vedomé, že samotným vyhotovením a podaním Žiadosti ešte nevzniká Objednávateľovi nárok na 

finančnú pomoc; Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vznik akejkoľvek škody  Objednávateľovi súvisiacej s 

prípadným neschválením Žiadosti, okrem preukázateľného pochybenia zhotoviteľa pri vypracovaní žiadosti napr. v 

rozhodnutí o neschválení žiadosti budú uvedené formálne nedostatky.  

8.9. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana  obdrží po jednom vyhotovení.  

8.10. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi zmluvnými 

stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy i prostredníctvom e – mailu a/alebo faxu. Písomnosť doručená prostredníctvom 

faxu a /alebo e – mailu treba doplniť najneskôr do 10 (desať) dní predložením originálu spôsobom podľa 

predchádzajúceho odseku tohto článku. 
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8.11. Zmluva je uzavretá okamihom podpisu oboch zmluvných strán. 

8.12. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia právnymi predpismi 

Slovenskej republiky najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a inými všeobecne 

záväznými predpismi.  

8.13. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými v čase jej uzavretia alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po 

uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných 

ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných platných 

právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.  

8.14. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomného 

očíslovaného dodatku 

8.15. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a 

vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

Za Zhotoviteľa:      Za Objednávateľa: 

 

V Komárne, dňa .................................   V Komárne, dňa ...................................... 

 

 

....................................................    ..................................................... 

Arrow Business Consulting s.r.o.    Obec Chotín 

Ing. Kristián Vida, konateľ    Ing. František Magyari - starosta 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Khabliev&MENO=Vladislav&SID=0&T=f0&R=1

