Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
Obec NIŽNÝ KLÁTOV
so sídlom: Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov
zastúpená starostkou: PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
IČO : 00 324 507
DIČ : 2021244896
DIČ pre DPH : nie je platcom DPH
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
číslo účtu : 4721542/0200
IBAN: SK58 0200 0000 0000 0472 1542
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
MOAD, s.r.o.
so sídlom Jesenná 6, 040 01 Košice
zastúpená štatutárom: Ing. Jaroslav Jurčo, konateľ
IČO : 48189308
DIČ : 2120083559
IČ pre DPH : nie je platcom DPH
Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu : 1388263003/1111
IBAN: SK94 1111 0000 0013 8826 3003
Spoločnosť je registrovaná: Obchodný register OS Košice 1, odd. Sro, vložka 37460/V
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
I.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je vypracovanie diela v dvoch samostatných častiach:
Komunitný plán obce Nižný Klátov (ďalej len „Komunitný plán“)
a
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o úhradách za sociálne služby (ďalej len
„VZN“)
Zhotoviteľom v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ako
aj na základe konkrétnych požiadaviek starostky obce a ďalších reprezentantov obce.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre Objednávateľa a odovzdať Objednávateľovi:
 Komunitný plán v tlačenej forme v počte 1 ks a v elektronickej forme v počte 1 kus CD,
 návrh VZN v elektronickej forme vo formáte pdf. a docx
Obidve samostatné časti diela vypracuje Zhotoviteľ za spolusúčinnosti Objednávateľa podľa
podmienok dojednaných v tejto zmluve.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu tak, ako je to dohodnuté v Článku II. tejto
zmluvy.
II.
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za zhotovenie obidvoch častí diela spolu vo výške 400,euro (slovom Štyristo euro).
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu Zhotoviteľovi nasledovne:
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2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať zálohovú platbu vo výške
50 % z dohodnutej odmeny podľa Článku II.1. tejto zmluvy do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy.
Faktúra je splatná do 7 dní od doručenia Objednávateľovi.
2.2. Po vypracovaní diela Zhotoviteľom a odovzdaní diela Objednávateľovi Zhotoviteľ vystaví
faktúru s konečným vyúčtovaním do 7 dní vo výške zvyšných 50 % dohodnutej odmeny podľa
Článku II.1. tejto zmluvy a s pripočítaním všetkých oprávnených nákladov. Faktúra je splatná do 7
dní od doručenia Objednávateľovi.
3. Oprávnené náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s vyhotovením diela sú napríklad cestovné
náklady Zhotoviteľa, ak sa zúčastní rokovaní obecného zastupiteľstva na požiadanie
Objednávateľa, ale aj ďalšie nepredvídané náklady, ktoré mu môžu vzniknúť v súvislosti so
zhotovením diela. Všetky oprávnené náklady si zmluvné strany musia vopred písomne, alebo
elektronicky odsúhlasiť, inak nie je možné žiadať ich uhradenie.
4. V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
Objednávateľa, bude Zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy,
faktúrovať vo výške rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy,
vrátane oprávnených nákladov, ktoré vznikli Zhotoviteľovi v súvislosti s vyhotovením diela.
5. Ak je Objednávateľ v omeškaní s uhradením faktúry vystavenej v súlade s týmto článkom zmluvy, je
Zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% p.a. z dlžnej sumy
za každý deň omeškania.
6. Ak Zhotoviteľ nevypracuje a nedodá dielo, jeho ktorúkoľvek časť podľa tejto zmluvy riadne a včas
na základe svojho pochybenia, má Objednávateľ právo na zľavu z dohodnutej odmeny za
poskytovanie služieb uvedenej v Článku II. tejto zmluvy vo výške 0,5% za každý deň omeškania.
Dodanie diela Zhotoviteľom nebude v omeškaní, ak Objednávateľ nedodrží povinnosti podľa tejto
zmluvy a neposkytne Zhotoviteľovi v dohodnutom čase potrebné podklady.
7. V prípade, že Objednávateľ nedodrží povinnosti podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ nebude môcť
z dôvodu nedodržania týchto povinností prikročiť k zhotoveniu, alebo ukončeniu diela, nevzniká
Objednávateľovi nárok na vrátenie zálohy.
III.
ČAS A PODMIENKY PLNENIA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a zaslať ho Objednávateľovi v elektronickej forme na mailovú
adresu na doplnenie a odsúhlasenie nasledovne:
 Návrh Komunitného plánu do 30. 06. 2018 za predpokladu, že získa od starostky obce a ďalších
reprezentantov obce dopytované podklady a informácie. Po zapracovaní pripomienok a schválení
diela obecným zastupiteľstvom Zhotoviteľ vyhotoví konečnú verziu diela do 10 pracovných dní.
 Návrh VZN do 15. 07. 2018 za predpokladu, že získa od starostky obce upresnenia a zároveň ak
Komunitný plán bude pripravený na doplnenie a schválenie pre obecné zastupiteľstvo.
Článok IV.
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA
1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení predmetu zmluvy s profesionálnou odbornosťou
a v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zhotoviteľ je ďalej povinný konať čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využívať
všetky právne prostriedky a uplatňovať v záujme Objednávateľa všetko, čo podľa svojho
presvedčenia považuje za prospešné v záujme napĺňania predmetu zmluvy.
3. Pri plnení predmetu zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať dojednania uvedené v ustanoveniach
tejto zmluvy a bude sa riadiť poskytnutými podkladmi Objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti s napĺňaním predmetu zmluvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
5. Zhotoviteľ je povinný dbať o dobré meno Objednávateľa a nepoškodzovať ho pred tretími osobami.
Článok V.
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1. Objednávateľ sa zaväzuje preberať postupné spracovanie diela, jeho častí a prebrať dokončené
dielo dohodnuté v tejto zmluve. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje za dielo zaplatiť odmenu
v dohodnutej výške a v stanovenej lehote podľa Článku II. tejto zmluvy.
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2. Zhotoviteľ považuje písomnú formu (písomný výstup) diela, konkrétne Komunitný plán rozvoja obce
a návrh Všeobecne záväzného nariadenia o úhradách za sociálne služby nie len za svoje autorské
dielo ale aj za svoje know-how, čo Objednávateľ v plnom rozsahu rešpektuje.
3. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje využívať všetky súbory, poskytnuté mu Zhotoviteľom
v písomnej forme (tlačené, aj zasielané elektronicky) pri plnení predmetu zmluvy výlučne pre svoje
potreby, zabezpečiť im ochranu, nerozširovanie a nepostúpiť ich tretím osobám bez písomného
súhlasu zhotoviteľa.
4. Objednávateľ sa zaväzuje pre účely plnenia predmetu zmluvy predkladať Zhotoviteľovi
v dohodnutých lehotách požadované doklady, podklady a poskytnúť mu informácie potrebné
k riadnemu plneniu predmetu zmluvy a dodaniu diela.
5. V prípade nemožnosti predloženia dokladov a podkladov včas, alebo v dohodnutých termínoch je
Objednávateľ povinný bez odkladu o tejto skutočnosti informovať Zhotoviteľa s upresnením
dodatočného termínu predloženia dokladov a podkladov.
6. Objednávateľ je povinný dbať o dobré meno Zhotoviteľa, jeho obchodný názov a firemnú
značku a nepoškodzovať ho pred tretími osobami.
VI.
SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA
1. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi všetky podklady štatistického charakteru, potrebné
na vypracovanie analytickej časti a ďalších častí Komunitného plánu podľa jeho požiadaviek.
Objednávateľ zodpovedá za pravdivosť a úplnosť odovzdaných podkladov, ako aj za to, že
skutočnosti v nich uvedené zodpovedajú realite a sú bez právnych a vecných vád. Objednávateľ
ďalej odovzdá Zhotoviteľovi všetky potrebné podklady pre vypracovanie strategickej časti
Komunitného plánu ako aj pre vypracovanie Akčného plánu pre roky 2018/2019. Zhotoviteľ
predloží dielo Objednávateľovi na diskusiu a odsúhlasenie do obecného zastupiteľstva a tohto
rokovania sa podľa požiadaviek starostky obce môže zúčastniť aj osobne.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi všetky informácie a podrobnosti potrebné pre
prípravu VZN: rozsah poskytovaných sociálnych služieb a navrhovanú výšku úhrady za tieto
služby.
3. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje spolupracovať dohodnutým spôsobom pri kompletizácii diela, a to
najmä neodkladne odovzdať všetky ďalšie podklady potrebné pre splnenie zmluvy, ak o to
Zhotoviteľ požiada elektronickou poštou.
4. Objednávateľ uvádza nasledovné možnosti komunikácie :
e-mail : obec.n.klatov@netkosice.sk
mobil : 0903 957 142 – PhDr. Ing. Marcela Jokeľová, starostka obce za Objednávateľa
5. Zhotoviteľ uvádza nasledovné možnosti komunikácie :
e-mail : jurcova@euroforum.sk
mobil : 0905 613 098 – JUDr. Monika Jurčová, za Zhotoviteľa
VII.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo podľa predmetu tejto zmluvy bude spĺňať všetky
kvalitatívne a odborné kritériá všeobecne známe v čase plnenia.
2. Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému, alebo obom zmluvným partnerom čiastočne alebo úplne
znemožnia plnenie ich povinností podľa tejto zmluvy, sú povinní sa o tejto skutočnosti bezodkladne
informovať a podniknúť spoločné kroky na ich prekonanie.
3. Pre prípad vady diela dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa a povinnosť Zhotoviteľa
diela poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady
diela bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu
vady je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou (listom,
faxom elektronickou poštou) u Zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá iba za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
nepravdivosť a neúplnosť.
VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán.
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2. Vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s činnosťami
podľa tejto zmluvy, so zbieraním podkladov na vypracovanie diela a v súvislosti s vypracovaním
predmetného diela a označia ich ako dôverné, neposkytnú tretej osobe a ani ich nevyužijú
v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.
4. Objednávateľ je oprávnený použiť toto dielo, obidve jeho samostatné časti iba pre svoju potrebu.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom jej zverejnenia.
6. Táto zmluva je vyhotovená v jazyku slovenskom v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná
strana si ponechá jeden rovnopis.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

v Nižnom Klátove dňa 25.6.2018

___________________________
objednávateľ
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
starostka obce Nižný Klátov

v Košiciach dňa 25.6.2018

____________________________
zhotoviteľ
Ing. Jaroslav Jurčo
MOAD,s.r.o., konateľ
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