
ZMLUVA O DIELO c. 14/2015/EEA

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (dalej len "Obchodný zákonník'')

1.1 Objednávatel:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
ICO:
DIC:
ICDPH:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:
IBAN:

(dalej len "objednávatet')

1.2 Zhotovitel:
Sídlo:
Právna forma:
Registrácia:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
ICO:
DIC:
ICDPH:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:
IBAN:

(dalej len "zhotovitel")

Clánokl.
Zmluvnéstrany

Obec Nižný Krucov
Obecný úrad C.48, 093 01 Vranov nad Toplou
Mgr. Vladimíra Hermanovská
0918461 966
00332615
2020630260
neplatca DPH
Prima banka Slovensko, a.s., pobocka Michalovce
4251257001/5600
SK87 5600 0000 0042 5125 7001

Environmentálna energetická agentúra, n.o. (EEA, n.o.)
Levocská 12, 080 01 Prešov
nezisková organizácia
Okresný úrad Prešov, pod C.OWS-341/2011-NO zo dna 22.12.2011
PhDr. František Chovanec, PhD., riaditel
frchovanec@qmail.com,051/772 1120
45 737606
2820011832
ne platitel DPH
VÚB,a.s., Prešov
2998819253/0200
SK38 0200 0000 0029 9881 9253

(dalej spolu len "zmluvné strany")

Clánok II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávatela a objednávatelovi odovzdá energetickú (svetelno-technickú) štúdiu na
verejné osvetlenie objednávatela, a to v súvislosti s výzvou Ministerstva hospodárstva SR,
vyhlásenou v rámci opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a
obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky(dalej len"dielo'}

2.2 Objednávatel sa zaväzuje dokoncené dielo prevziat a za jeho zhotovenie zaplatit zhotovitelovi
dojednanú cenu podla clánku V. tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel je oprávnený poverit vykonaním diela aj inú osobu, pricom zodpovedá za dielo tak,
akoby ho vykonával sám.
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Clánok III.
Termína míesto plnenia

3.1 Termín plnenia predmetu zmluvy v zmysle clánku II. tejto zmluvy je dojednaný nasledovne:

3.1.1
3.1.2

Zaciatok plnenia:
Ukoncenie plnenia:

dnom nasledujúcim po nadobudnutí úcinnosti tejto zmluvy.
do 30 dní odo dna nasledujúceho po nadobudnutí úcinnosti
tejto zmluvy

3.2 Miestom dodania diela je sídlo objednávatela.

Clánok IV.
Spolupôsobenie a podklady objednávatela

4.1 Objednávatel sa zavazuje poskytnút zhotovitelovi potrebné spolupôsobenie vo forme,
spôsobom a v lehote podla tejto zmluvy alebo výzvy zhotovite/'a urobenej v ústnej, písomnej
alebo elektronickej forme. Poskytnutím spolupôsobenia sa rozumie najmä vcasné odovzdanie
podkladov pre vypracovanie diela.

4.2 V prípade, že objednávatel poruší svoju povinnost poskytnút zhotovite/'ovi spolupôsobenie
a zároven tento stav porušenia svojej povinnosti neodstráni ani na písomnú výzvu zhotovitela
v ním urcenej primeranej lehote, je objednávatel povinný zaplatit zhotovitelovi zmluvnú pokutu
vo výške 50 % z celkovej ceny diela uvedenej v clánku V. bod 5.1 tejto zmluvy.

ClánokV.
Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená na základe dohody zmluvných strána
vyjadruje cenovú úroven v case predloženia návrhu tejto zmluvy, pricom je stanovená vo výške
500,00 EUR. Zhotovitel nie je platitelom DPH.

Clánok VI.
Platobné podmienky

6.1 Úhrada ceny za dielo podla clánku V. tejto zmluvy bude realizovaná na základe jednorazovej
faktúry, vystavenej zhotovitelom po riadnom a vcasnom odovzdaní a prevzatí diela.

6.2 Zhotovitel zabezpecí, aby nim vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti
úctovného dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dna jej dorucenia objednávatelovi.

6.3 Objednávatel si vyhradzuje právo vrátit faktúru, ktorá nebude obsahovat náležitosti
požadované v bode 6.2 tohto clánku zmluvy. Vrátením faktúry sa preruši plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti zacne plynút dorucením opravenej faktúry objednávatelovi.

6.4 V prípade, že splatnost faktúry pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti považovat najbližši pracovný den. Za zaplatenie faktúry sa považuje
odplsanie fakturovanej ciastky z úctu objednávatela v prospech úctu zhotovitel'a.

Clánok VII.
Sankcie

7.1 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je zhotovitel oprávnený úctovat
objednávatelovi úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej ciastky, a to za každý den
omeškania.
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7.2 V prípade nedodržania termínu plnenia podla clánku III. bod 3.1 tejto zmluvy je objednávatel
oprávnený uplatnit si zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z ceny diela, a to za každý den
omeškania.

Clánok VIII.
Ostatné dojednania

8.1 Objednávatel a zhotovitel sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom
poskytli, nepoužijú pre iné úcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

8.2 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zaväzuje sa dodržiavat všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit východiskovými podkladmi objednávatela, zápismi a
dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a tiež rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

8.3 Zhotovitel je povinný strpiet výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytnutými službami
kedykolvek pocas platnosti a úcinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v
zmysle clánku 12 Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnút im všetku potrebnú
súcinnost.

8.4 O odovzdaní diela bude spísaný preberací protokol v dvoch vyhotoveniach, ktorý podpíšu
oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán, pricom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení.

8.5 Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávatela zaplatením ceny za dielo podla clánku V.
tejto zmluvy zo strany objednávatela zhotovitelovi.

8.6 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpit od zmluvy, ak jedna zo zmluvných strán podstatným
spôsobom porušuje zmluvné alebo zákonné povinnosti. Za podstatné porušenie povinností sa
považuje najmä nesplnenie dohodnutých termínov, cenových a platobných podmienok, ciela a
obsahu predmetu zmluvy.

8.7 Odstúpenie je úcinné dnom dorucenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej
strane. Oznámenie o odstúpeni od zmluvy musí mat písomnú formu, musí byt' dorucené druhej
zmluvnej strane a musí v nom byt uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je takéto
odstúpenie neplatné.

8.8

ClánokiX.
Záverecné ustanovenia

9.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokial nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a dalšími súvisiacimi predpismi.

9.2 Spory, ktoré by mohli vzniknút pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy, budú zmluvnými
stranami prednostne riešené dohodou. Pokial by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie
sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.

9.3 Menit alebo dopínat obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

9.4 Práva a povinnosti tejto zmluvy prechádzajú aj na pripadných právnych nástupcov oboch
zmluvných strán.

9.5 Zmluvné strany sa zaväzujú ohlásit všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie
zmluvy druhej zmluvnej strane.

9.6 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých po jej podpise zhotovitel' obdrži jedno
vyhotovenie a objednávatel jedno vyhotovenie.

9.7 Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a úcinnost dnom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle objednávatela v súlade so zákonom c.
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546/2010Z.z., ktorýmsadopínazákonC. 40/1964 Zb. Obcianskyzákonnikv zneni neskoršich
predpisova ktorým sa menia a doplnajú niektoré zákony.

9.8 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy je im známy, plne s ním súhlasia a zmluvu na znak
súhlasu podpisujú.

V Prešove, dn 1 2 AUG.2015a........................... V Nižnom Krucove, dna 1 2 AUG.2015...........................

Za zhot~ . .. .
...:

~-
~
. ilie: __
. ,...

PhDr. František Chov ~c, Ph
riaditel, EEA, n.o.

Za Obje;:a~..............

Mgr. Vladimíra Hermanov~ká
starostka obce, obec Nižný Krucov
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