
Zmluva o dielo - na vypracovanie ŽoNFP 
uzatvorená v zmysle§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

zmiena doplnkov (ďalej iba „ zmluva") 

ZMLUVNÉ STRANY 
Objednávateľ: 
Názov: Obec Oščadnica 
Sídlo: Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica 

00314170 IČO: 
DIČ: 2020421513 
Email: oscadnica@oscadnica.sk 
Zastúpený: Ing. Marián Plevko 

(ďalej len „objednávate/'") 

Poskytovateľ: 
Názov: Maroš Grznár 
Sídlo: Župkov 32, 96671 Župkov 

40375374 IČO: 
DIČ: 
Email: 

1070765278 
grznar.digitall@gmail.com 
Maroš Grznár Zastúpený: 

(ďalej len „poskytovate/'") 

Článok 1 
PREDMET ZMLUVY 

1.1 Poskytovateľ sa zavazuJe, že pre objednávateľa zabezpečí vypracovanie Žiadosti o nenávratný 
finančný prípevok k projektu Zberný dvor v obci Oščadnica v rámci výzvy OPKZP-POl-SClll-2021-
72 - zameranej na triedený zber komunálnych odpadov v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy. 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že za vypracovanie predmetnej žiadosti uhradí poskytovateľovi 
dohodnutú odmenu podľa článku 4 a poskytne mu dojednané spolupôsobenie podľa článku 6 
zmluvy. 

Článok 2 
ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 

2.1 Vrámci vypracovania žiadosti budú poskytovateľom zabezpečené tieto úkony: 
• Vypracovanie opisnej/ textovej časti žiadosti
• Rozpis povinných príloh 
• Nastavenie harmonogramu projektu
• Vypracovanie rozpočtov na základe prieskumu trhu
• Vypracovanie žiadostí o vyjadrenie z odboru životného prostredia (EIA, NATURA2000)
• Nastavenie, výpočet a zdôvodnenie merateľných ukazovateľov
• Nastavenie technických a enviromentálnych ukazovateľov
• Vypracovanie finančnej analýzy- textová časť
• Vypracovnie finančnej analýzy- tabuľková časť
• Zhromaždenie podkladov k finančnej analýze



• Doplnenie žiadosti po administratívnom overení
• Doplnenie žiadosti po odbornom hodnotení
• Práce s portálom ITMS2014+

Článok 3 
LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že činnosť, dojednanú podľa článku 1 a článku 2 tejto zmluvy, vykoná 
včas, do termínov stanovených poskytovateľom pomoci NFP (RO OP-KŽP), či už zverejnených 
na webových stránkach poskytovateľa NFP alebo termínov uvedených vo výzvach na doplnenie 
žiadosti o NFP. 

Článok 4 
ODMENA ZA VÝKON VYPRACOVANIA ŽIADOSTI 

4.1 Objednávateľ zaplatí poskytovateľovi odmenu za činnosť v rozsahu podľa článku 1 a 2 tejto zmluvy 
vo výške 1 000,00 € celkom (slovom: jedentisíc eur) po doplnení žiadosti vo faze po 
administratívnom overení, a v prípade schválenia predloženej žiadosti ďalších 1 500,00 € celkom 
(slovom: jedentisícpäťsto eur) následne po zverejnení tejto skutočnosti v ITMS2014+. 

4.2 V odmene poskytovateľa sú zahrnuté všetky náklady, ktoré poskytovateľ účelne vynaloží pri plnení 
svojho záväzku. 

Článok 5 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Podkladom pre úhradu dohodnutej odmeny v rozsahu podľa článku 1 a 2 tejto zmluvy bude 
faktúra. 

5.2 Faktúra bude splatná v lehote do 10 dní od jej doručenia objednávateľovi. Za deň splatnosti sa 
považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľav prospech účtu poskytovateľa. 

5.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Poskytovateľ je povinný na faktúre 
uviesť číslo zmluvy objednávateľa. 

5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju v 
lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. Poskytovateľ túto faktúru podľa charakteru 
nedostatkov buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. 

S.S Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej 
faktúry. 

Článok 6 
SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne poskytovateľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné 
spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí relevantných informácií a podpornej 
dokumentácie potrebnej k vypracovaniu Žiadosti o NFP. 



Článok 7 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

7.1 Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v prospech 
objednávateľa vykonávanej činnosti podľa článkov 1 a 2 tejto zmluvy. 

7 .2 Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po 
uzavretí zmluvy zásadne zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto 
zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť ku 
zmene zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností poskytnúť 
spolupôsobenie, dojednané v tejto zmluve. 

Článok 8 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 
8.2 Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy dáva výslovný súhlas so zverejnením celého znenia tejto 

zmluvy a jej prípadných dodatkov. 
8.3 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od nadobudnutia jej účinnosti do zverejnenia výsledku 

o schválení alebo neschválaní ŽoNFP.
8.4 Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
8.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden 

poskytovateľ. 
8.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto zmluvu 

uzatvárajú na základe svojej slobodnej vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi 

V Oščadnici 11.3.2022 V Župkove 11.3.2022 

·  

 :'/. ....................................... .v - , r Maros Grznar - Poskytovate 




