‚
ZMLUVA O DlELO
uzatvorená v súlade s ustanoveniami ~ 536 a nasledujúce zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonr[ík v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany
Obec BELŽA
so sídlom Belža 80, 044 58
štatutárny orgán: Ing. Ondrej Pravda, starosta obce
IČO : 0032395 1
DiČ : 2021235810
DIČ pre DPH : nieje platcorn DPH
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
IBAN: SKO4 7500 0000 0040 2967 6600
(d‘alej aj „ Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
a
MO+AD, s.r.o.
so sídlom Jesenná 6, 040 01 Košice
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Jurčo, konateľ
IČO: 54366429
DIČ: 2121647495
iČ pre DPH: nieje platcom DPH
Barikové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SKO4 1111 0000 0016 9430 3018
Spoločnosfje registrovaná: Obchodný register OS Košice I, odd. Sro, vložka
53372/V
(d‘alej aj „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
spoločne d‘alej aj „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare.

Článok II.
PREDMET ZMLUVY
(1)

Predmetom tejto Zmluvy o dielo (d‘alej aj „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) je
záväzok
Zhotovitel‘a, že pre Objednávatel‘a vypracuje dielo presne vymedzené
ustanoveniami tejto zmluvy a záväzok Objednávatel‘a, že pri tvorbe diela poskytne
Zhotovitel‘ovi súčinnosť, dielo od Zhotovitel‘a prevezme a za dielo v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy Zhotovitel‘ovi zaplatí.

(2)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené uzatvoriť túto zmluvu, ktorá je prejavom ich
slobodnej vóle.

1

Článok IH.
PREDMET DlELA
(1)

Predmetom diela je rozvojový dokument Program hospodárskeho rozvoj a a sociálneho
rozvoja obce Belža pre roky 2022—2028 (d‘alej aj „Prograin rozvoja obce“ v príslušnom
gramatickom tvare).

(2)

Program rozvoja obce (d‘alej aj „dielo“ vpríslušnom gramatickom tvare) bude
vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoj a v znení neskorších predpisov aj v súlade s požiadavkami
obce Belža prezentovanými starostom obce Belža a Obecným zastupitel‘stvom obce
Belža, v rozsahu: analytická časť, strategická čast‘, programová čast‘, realizačná časť
a finančná čast‘.

(3)

Dielo bude Objednávatel‘ovi odovzdané v počte 1 ks v tlačenej podobe vo formáte A4
a v počte I ks elektronicky na CD nosiči vo formáte pdf.

Článok IV.
CENA ZA DlELO A PLATOBNÉ PODMIENKY
(1)

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo výške 500,00 € (slovom Pát‘sto euro).

(2)

Objednávatel‘ sa zaväzuje zaplatit‘ dohodnutú cenu za dielo Zhotovitel‘ovi nasledovne:
1. zálohovú platbu vo výške 50 % z dohodnutej ceny za dielo na základe vystavenej
faktúry: Zhotovitel‘ je oprávnený vystavif zálohovú faktúru v deň zaslania podkladov
pre dožiadania na vypracovanie analytickej časti Objednávatel‘ovi; faktúra je splatná
siedmy deň odjej doručenia Objednávatel‘ovi;
2. zvyšných 50 % dohodnutej ceny za dielo na základe vystavenej faktúry s konečným
vyúčtovaním: Zhotovitel‘ je oprávnený vystavit‘ faktúru s konečným vyÚčtovaním Po
odovzdaní diela Objednávatel‘ovi; faktúra je splatná siedmy deň od jej doručenia
Obj ednávatel‘ovi.

(3)

Zmluvné strany a dohodli, že faktúru aj ostatné príslušné účtovné do&lady si budú
v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov zasielat‘ prostredníctvom elektronickej pošty
mailom uvedeným
v ustanoveniach tejto zmluvy.
—

(4)

Objednávatel‘ uhradí faktúru bezhotovostne na účet Zhotovitel‘a. Za deň úhrady faktúry sa
považuje deň pripísania finančných prostriedkov v prospech účtu Zhotovitel‘a.

(5)

Súčasťou ceny za dielo nie sú oprávnené priame náklady Zhotoviteľa, ktoré mu móžu
vzniknúť v súvislosti s vyhotovením diela.

.
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(6)

V prípade, ak dójde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dóvodov na strane
Objednávatel‘a, bude Zhotovitel‘ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od
zmluvy, faktúrovaf vo výške rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia alebo odstúpenia
od zmluvy, vrátane oprávnených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vyhotovením
diela.

(7)

Ak je Obj ednávatel‘ v omeškaní s ubradením faktúry vystavenej v súlade s ustanoveniami
tejto zmluvy, je Zhotovitel‘ oprávnený účtovať Objednávatel‘ovi úrok z omeškania vo
výške 0,05% p.a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

(8)

Ak Zhotovitel‘ nevypracuje a nedodá dielo, jeho ktorúkol‘vek časť podl‘a tejto zmluvy
riadne a včas na základe svojho pochybenia, má Obj ednávatel‘ právo na zl‘avu
z dohodnutej ceny za dielo vo výške 0,05% za každý deň omeškania dodania diela.
Dodanie diela Zhotovitel‘om nebude v omeškaní, ak Objednávatel‘ nedodrží povinnosti
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a neposkytne Zhotovitel‘ovi v dohodnutom čase
potrebné podklady a dohodnutú súčinnosť.

ČlánokV.
OPR&VNENÉ PRIAME NÁKLADY ZHOTOVITEĽA
(1)

Oprávnené priame náklady Zhotovitel‘a, ktoré móžu Zhotovitel‘ovi vzniknúť v súvislosti
s vyhotovením diela móžu byt‘ najmä cestovné náklady Zhotovitel‘a, ak sa zúčastní
pracovných stretnutí s pracovnou, alebo riadiacou skupinou na požiadanie Obj ednávatel‘a,
ak sa zúčastní rokovaní obecného zastupitel‘stva obce na požiadanie Obj ednávatel‘a, ale aj
d‘alšie náklady.

(2)

Podmienkou oprávnenosti priamych nákladov Zhotovitel‘a je ich predchádzajúce
odsúhlasenie vrátane odsúhlasenia predpokladanej výšky priamych nákladov. Bez
predchádzajúceho odsúhlasenia priamych nákladov a ich predpokladanej výšky nic je
možné zo strany Zhotovitel‘a žiadať ich uhradenie.

(3)

Oprávnené priame náklady Zhotovitel‘a uhradí Objednávatel‘ Zhotovitel‘ovi na základe
samostatne vystavenej faktúry. Zhotovitel‘ je oprávnený vystavit‘ faktúru bezprostredne
potom, ako mu priame náklady vznikli. Prílohou faktúry je kópia odsúhlasenia priamych
nákladov a ich predpokladanej výšky.

(4)

Na úhradu faktúry za oprávnené priame náklady a platobné podmienky sa primerane
vzt‘ahujú ustanovenia článku IV. tejto zmluvy.

Článok VI.
ČAS A PODMIENKY PLNENIA
(1)

Zhotovitel‘ sa zaväzuje zhotoviť dielo postupne, na základe dodaných podkladov
požadovaných od Objednávatel‘a a zasielať ho Objednávatel‘ovi prostredníctvom
elektronickej pošty
mailom uvedeným v ustanoveniach tejto zmluvy na dopinenie
—
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a upresnenie. Všetky časti diela, ktoré bude Zhotovitel‘ zasielaf Obj ednávatel‘ovi na
dopinenie budú zasielané elektronicky vo formáte pdf.
(2)

Dokončené dielo zašle Zhotovitel‘ Objednávatel‘ovi prostredníctvom elektronickej
pošty mailom uvedeným v ustanoveniach tejto zmluvy vo formáte pdf na prerokovanie
a odsúhlasenie v obecnom zastupitel‘stve obce najneskór do 15 pracovných dní, od kedy
získal od Obj ednávatel‘a všetky požadované dopyty, upresnenia, podklady, pripomienky
a informácie.
—

(3)

Po rokovaní v obecnom zastupitel‘stve obce starosta obce informuje Zhotovitel‘a, že dielo
bob obecným zastupitel‘stvom, obce schválené, alebo schválené s pripomienkami. Ak
bob dielo schválené, Zhotovitel‘ vyhotoví finálnu verziu diela do 15 pracovných dní od
oznámenia starostom obce a dielo odovzdá v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Ak
bob dielo schválené s pripomienkami, Zhotovitel‘ pred vyhotovením finálnej verzie diela
pripomienky zapracuje.

(4)

Zmluvné strany sa dohodli, že nebudú dojednávat‘ mé lehoty pre dodanie dopytov,
upresneni, podkladov, pripomienok a informácií a ich zapracovanie v štádiu postupného
zhotovovania diela, dohodli sa, že na vzájomné požiadavky budú odpovedat‘ v primeranej
lehote, zodpovedajúcej náročnosti požadovaného dopinenia, abebo zapracovania.

Článok VII.
POVINNOSTI ZIIOTOVITEĽA
(1)

Zhotovitel‘ sa touto zmluvou zaväzuje postupovat‘ pri zhotovovaní diela s profesionálnou
odbornosťou a v súlade s Ústavou Sbovenskej republiky a ustanoveniami d‘alších
osobitných predpisov.

(2)

Zhotovitel‘ sa touto zmluvou zaväzuje konaf čestne, svedomito, primeraným spósobom
a dósledne uplatniť všetky dostupné nástroje a právne prostriedky v záujme
Objednávatel‘a a v záujme zhotovenia diela a využit‘ znalosti a informácie, ktoré podl‘a
svojho presvedčenia považuje za prospešné v záujme napÍňania predmetu zmluvy.

(3)

Zhotovitel‘ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnút‘ Objednávatel‘ovi potrebné konzultácie
priamo súvisiace s požadovanými informáciami a dožiadaniami a priitmo súvisiace
s vypracovaním diela.

(4)

Zhotovitel‘ sa touto zmluvou zaväzuje nadit‘ sa pri plnení predmetu zmluvy usmerneniami
a požiadavkami Obj ednávateb‘a.

(5)

Zhotovitel‘ sa touto zmluvou zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, o ktoných sa dozvedeb v súvisbosti s napÍňaním predmetu zmbuvy, ak
ustanovenia osobitného predpisu neustanovujú inak.

(6)

Zhotovitel‘ je povinný dbaf o dobré meno Objednávateb‘a a nepoškodzovat‘ ho pred
tretími osobami.
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Článok VIII.
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
(1)

Objednávatel‘ sa touto zmluvou zaväzuje preberať postupné zhotovovanie diela, jeho
častí, poskytovať Zhotovitel‘ovi pri zhotovovaní diela súčinnosf, poskytovaf
Zhotovitel‘ovi požadované upresnenia, pripomienky, podklady a informácie potrebné na
zhotovenie diela a prebrat‘ zhotovené dielo dohodnuté v tejto zmluve.

(2)

Objednávatel‘ sa touto zmluvou zaväzuje zaplatiť cenu za dielo vo výške dohodnutej
ustanoveniami tejto zmluvy a spósobom a so splatnost‘ou dohodnutou ustanoveniami
tejto zmluvy.

(3)

Zhotovitel‘ považuje systém, formu a obsah spracovania a zoradenia jednotlivých
informácií v rámci Programu rozvoja obce nie len za svoje autorské dielo ale aj za svoje
know-how, čo Objednávatel‘ v plnom rozsahu rešpektuje.

(4)

Objednávatel‘ sa touto zmluvou zaväzuje využívať dielo zhotovené Zhotovitel‘om len pre
potreby rozvoja obce Belža a ako podporu projektu obce Belža alebo žiadosti obce Belža
pri uplatňovaní práva uchádzat‘ sa o finančnú alebo inú materiálnu nenávratnú pomoc zo
strany poskytovatel‘a nenávratnej pomoci. Objednávatel‘ sa touto zmluvou zároveň
zaväzuje využívat‘ všetky dokončené aj nedokončené súbory aj neúplné časti diela,
poskytnuté mu Zhotovitel‘om pri plnení predmetu zmluvy výlučne vo svojom mene
a výhradne pre potreby obce Belža, zabezpečit‘ im ochranu a nepostúpiť ich tretím
osobám bez písomného súhlasu zhotoviteľa.

(5)

Objednávatel‘ sa touto zmluvou zaväzuje zverejnit‘ dielo na svojom webovom sidle, alebo
poskytnút‘ ho oprávneným orgánom a inštitúciám len v zabezpečenom formáte pdf.

(6)

Objednávatel‘ sa touto zmluvou zaväzuje pre účely plnenia predmetu zmluvy
predkladať Zhotovitel‘ovi v priebežne dohodnutých lehotách požadované doklady,
podklady, pripomienky a poskytnúf mu informácie potrebné k riadnemu plneniu
predmetu zmluvy a zhotoveniu diela.

(7)

Objednávatel‘ sa touto zmluvou zaväzuje v prípade nemožnosti predloženia dokladov,
pripomienok a podkladov včas, alebo v priebežne dohodnutých termínocií bezodkladne
o tejto skutočnosti informovat‘ Zhotovitel‘a s upresnením dodatočného termínu
predloženia dokladov, pripomienok a podkladov.

(8)

Objednávatel‘ je povinný dbať o dobré meno Zhotovitel‘a, jeho obchodný názov
a firemnú značku a nepoškodzovaf ho pred tretími osobami.
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Článok IX.
SPOLUPÓSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA
(1)

Objednávatel‘ sa touto zmluvou zaväzuje odovzdať Zhotovitel‘ovi všetky podklady
štatistického charakteru, potrebné na vypracovanie analytickej časti a ďalších častí
Programu rozvoja obce podl‘a jeho požiadaviek. Objednávatel‘ zodpovedá za pravdivost‘
a úplnost‘ odovzdaných podkladov, ako aj za to, že skutočnosti v nich uvedené
zodpovedajú realite a sú bez vecných vád.

(2)

Objednávatel‘ sa touto zmluvou zaväzuje spolupracovať dohodnutým spósobom pri
kompletizácii diela, a to najmä neodkladne odovzdaf všetky d‘alšie podklady, informácie
a pripomienky potrebné pre zhotovenie diela, ak o to Zhotovitel‘ v záujme zhotovenia
diela požiada.

(3)

Zhotovitel‘ predloží dielo Objednávatel‘ovi na odsúhlasenie obecnému zastupitel‘stvu obce
a v prípade potreby, alebo požiadavky sa aktívne zúčastní rokovania obecného
zastupitel‘stva obce, alebo d‘alších pracovných stretnutí súvisiacich so zhotovením diela.

(4)

Objednávatel‘ uvádza nasledovné možnosti komunikácie:
e-mail : starosta~~belza.dcom.sk
mobil : 0918 402 818, Ing. Ondrej Pravda— starosta obce, za Objednávatel‘a

(5)

Zhotovitel‘ uvádza nasledovné možnosti komunikácie:
e-mail : jurcova~komunalforum.sk
mobil : 0905 613 098 JUDr. Monika Jurčová, za Zhotovitel‘a
—

Článok X.
OSOBITNÉ DOJEDNANIA
(1)

Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude spÍňaf všetky kvalitatívne a odborné
kritériá všeobecne známe v čase plnenia tejto zmluvy a bude v súlade s ustanoveniami
príslušných osobitných predpisov.

(2)

Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému, alebo obom zmluvným stranám čiastočne alebo
úplne znemožnia pinenie ich povinností upravených ustanoveniami tej~to zmluvy, sú
povinní sa o tejto skutočnosti bezodkladne vzájomne informovat‘ a podniknúf spoločné
kroky na ich prekonanie.

(3)

Pre prípad vady diela dojednávajú zmluvné strany právo Objednávatel‘a a povinnosť
Zhotovitel‘a diela poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela. Zhotovitel‘ sa zaväzuje
odstránit‘ prípadné vady diela bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej
reklamácie Objednávatel‘om. Reklamáciu vady je objednávatel‘ povinný uplatniť
bezodkladne Po jej zistení, a to písomnou formou (listom, elektronickou poštou)
u Zhotovitel‘a.
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(4)

Zhotovitel‘ zodpovedá
Objednávateľovi.

iba za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania

(5)

Zhotovitel‘ nezodpovedá za vady, ktoré boli spósobené použitím podkladov prevzatých
od objednávatel‘a a zhotovitel‘ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nernohol zistif ich
nevhodnosť, nepravdivosf a neúplnosf.

Článok XI.
TRVANIE ZMLUVY
(1)

Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost‘
dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia.

(2)

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, Po dobu odovzdania diela, najviac na dobu dvanásf
kalendárnych mesiacov odo dňajej účinnosti.

(3)

Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy móže oprávnená
zmluvná strana okamžite písomne odstúpit‘ od zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej
strany v súlade s platnou právnou úpravou náhradu preukázatel‘nej škody, ktorá jej vinou
druhej zmluvnej strany vznikla.

(4)

Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností možno
považovať porušenie akejkol‘vek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy.

(5)

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem
nárokov na náhradu škody a nárokov na zmluvné a zákonné sankcie.

(6)

Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán.

Článok XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1)

Na právne vzt‘ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzt‘ahujú ustanovenia
Obchodného zákonníka a ustanovenia d‘alších osobitných predpi~ov platných
v Slovenskej republike.

(2)

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzniknuté vzájomné spory budú riešiť prioritne
mimosúdnym urovnaním.

(3)

Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zástupcami obidvoch zmluvných strán.

(4)

Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti
s činnosťami podl‘a tejto zmluvy, so zbieraním podkladov na vypracovanie diela
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a v súvislosti s vypracovaním predmetného diela a označia ich ako dóverné, neposkytnú
tretej osobe a ani ich nevyužijú v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.
(5)

Zmluva ja vyhotovená v slovenskom jazyku, v dvoch originálnych vyhotoveniach,
pričom každá zmluvná strana obdrží jedno originálne vyhotovenie.

(6)

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu dókladne prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s jej ustanoveniami ju z vlastnej vóle a bez nátlaku podpisujú.

BeIžal1‘

OI~• 2022

O‘teľ
Ing. Ondr- ‘ravda
starosta obce Belža

Košice 1?. ~‚ 2022

~ ~‚

‘

-

- -~

~‚]

Ĺkhotovitel‘
Ing. Jaroslav Jurčo
MO+AD, s.r.o., konatel‘

