ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona t. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi:
ďalej len ako „Zmluva“

Obec Pravenec
Adresa: Obecný úrad č. 208, 972 16 Pravenec
IČO: 00 318 434
DIČ: 20 21 16 28 03
Číslo účtu:
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Mikulášik, starosta
(ďalej len ako „ Objednávateľ “ v príslušnom gramatickom tvare)
a
Mgr. Ivana Palovčíková
Adresa: 1
Dát.nar.:
RČ:
Číslo OP: i
Bankové spojenie:
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I.
Predmet Zmluvy
Predmetom diela je zabezpečiť pre Objednávateľa Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie na
projekt „Dobudovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva obce prostredníctvom
obstarania malotraktora“ v oblasti podpory C1 Triedený zber komunálneho odpadu z
Environmentálneho fondu SR na rok 2019 a to v rozsahu prác:
Vypracovanie Formulára žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane Opisu a prínosov projektu
Vypracovanie Podrobnej kalkulácie nákladov a ich špecifikácie
Vypracovanie potrebných čestných prehlásení ako povinných príloh k žiadosti
Konzultácie k zabezpečeniu povinných príloh k žiadosti
Finalizácia/kompletizácia žiadosti s povinnými prílohami
Odovzdanie dokumentácie na riadiaci orgán
Prípadná úprava údajov v dokumentácii v rozsahu požadovanom riadiacim orgánom v procese
hodnotenia

Článok II.
Rozsah diela
1. Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa kompletné vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie
vrátane príloh.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela postupovať podľa pokynov Objednávateľa.
3. Dielo bude spracované vo forme správy v spisovnom slovenskom jazyku v elektronickej a tlačenej
forme.
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Článok III.
Odplata
1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa vyplatiť mu peňažnú
odplatu vo výške 250 eur.
2. Odplata bude uhradená Zhotoviteľovi do 30 dní odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi.

Článok IV.
Trvanie Zmluvy, čas plnenia a miesto plnenia
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpísania oboma Zmluvnými stranami do
odovzdania diela, najneskôr 31.10.2018,
2. Miestom odovzdania je sídlo Objednávateľa.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke zhotoviteľa.
2. Táto Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis (1) je určený pre
každú zmluvnú stranu.
3. Meniť a dopĺňať túto Zmluvu možno výlučne písomnými dodatkami, ktoré musia byť číslované a
podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s jej obsahom oboznámené a že túto Zmluvu
uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok a že záväzky z nej vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť.

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce Pravenec
Objednávateľ

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

Mgr. Ivana Pälovčíková
Zhotovíte!’
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