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ZMLUVA O DIELO 

 
 

Uzavretá medzi zmluvnými stranami: 

 

I. Obec Ipeľský Sokolec 

sídlo: 

IČO: 

DIČ:/IČ DPH: 

bankové spojenie: 

 

konajúci: 

Ipeľský Sokolec 119, 935 75 Ipeľský Sokolec 

00 307 092 

2021020683 / neplatiteľ DPH 

peňažný ústav: ............................................................................. 

IBAN: ........................................................................................... 

Mgr. Arnold Ozsvald – starosta obce 

ako objednávateľom na jednej strane (ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

II. INNOVATIVE PROJECT s.r.o. 

sídlo: 

 

korešpondenčná adresa: 

IČO: 

DIČ / IČ DPH: 

zapísaný: 

 

bankové spojenie: 

 

 

konajúci: 

Hlavná 25, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská 

republika 

Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno 

44 094 949  

2022618059 / SK2022618059 

V Obchodnom registri Okresného súdu Košice, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 49284/V 

peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova   

11, 010 11 Žilina  

IBAN: SK74 5600 0000 0038 3131 3001  /BIC: KOMASK2X 

Ing. Blažena Sebenská, konateľ 

ako zhotoviteľom na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že uzatvárajúv zmysle 

§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov túto 

Zmluvu o dielo       (ďalej len „Zmluva“): 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.  Objednávateľ je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky 

podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, ktorý je prijímateľom  podpory                zo 

štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti. 

2.  Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa práva Slovenskej republiky, 

ktorej predmetom činnosti je okrem iného vykonávanie podnikateľského poradenstva, a tiež 

ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva. Zhotoviteľ má v tejto oblasti bohaté 

skúsenosti pri vykonávaní poradenstva pri realizácii projektov podporovaných zo štrukturálnych 

a investičných fondov Európskej únie formou nenávratného finančného príspevku (ďalej len 

„NFP“). 
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3. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia podpory zo štrukturálnych a investičných 

fondov Európskej únie je podanie žiadosti o poskytnutie príspevku a uzatvorenie zmluvy 

o poskytnutí príspevku s príslušným orgánom verejnej moci ako poskytovateľom podpory. 

4.  Predmetom zmluvy je poskytnutie služby: riadenie projektu - externý manažment, 

vypracovanie žiadostí o platbu, vypracovanie monitorovacích správ, príprava dokumentácie pred 

kontrolou, vypracovanie hlásení a žiadostí o zmenu, ako aj ďalšie činnosti, ktorých výsledok 

bude hmotne zachytený a spĺňa charakter diela, tak ako ho definuje ustanovenie § 536 ods. 2 

Obchodného zákonníka. 

 

5.  Kritériom na odlíšenie zmluvy o dielo ako samostatného a typického zmluvného typu od 

iných zmluvných typov je samostatné vykonávanie činnosti (dielo), ktoré smeruje k dosiahnutiu 

konkrétneho výsledku, a to hmotne zachytiteľného. Samotná činnosť môže mať aj nehmotný 

charakter, avšak jej výsledok musí byť zachytiteľný na hmotnom médiu (napr. projekt, dátový 

nosič, písomná správa alebo posudok). 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa za podmienok uvedených v Zmluve 

vykonať pre Objednávateľa činnosti súvisiace s implementáciou projektu 312061W512 

s názvom: „Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských vzťahov v obci Ipeľský 

Sokolec.“ ktorý je predmetom uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP v rámci nasledovnej výzvy 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP:  

 

Kód výzvy:               OPLZ-PO6-SC613-2017-2 

Operačný program:   Ľudské zdroje 

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít 

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej 

regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach 

Špecifický cieľ:            6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre 

 

(ďalej len „Dielo“). 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo uvedené v bode 1 tohto článku Zmluvy v nasledovnom 

rozsahu: 

a) Vypracovanie žiadostí o platbu konečného prijímateľa 

 Priebežné platby :  

- predfinancovanie 

       - zúčtovanie predfinancovania 

 refundácia  

 kontrola rozpočtu resp. deklarovaných výdavkov 

 kontrola súpisu prác 

 vypracovanie konceptu záverečnej žiadosti o platbu. 

Vypracovanie žiadostí o platbu na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP 

a kontrolu podkladov k žiadostiam o platbu poskytnutých Objednávateľom uskutoční 

Zhotoviteľ na základe podkladov, ktorými sú napríklad 

- účtovné doklady, 
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- výpisy z bankového účtu Objednávateľa, 

- podporná dokumentácia k žiadostiam o platbu,  

- zoznam deklarovaných výdavkov, 

- fakturácie jednotlivých položiek rozpočtu projektu. 

b) Vypracovanie monitorovacích správ  

-    mimoriadne monitorovacie údaje 

-   výročné monitorovacie správy, resp. iné monitorovacie správy počas  

realizácie projektu podľa požiadaviek riadiaceho orgánu 

-    koncept záverečnej monitorovacej správy,  

-    príprava podkladov k monitorovacím správam. 

c) Účasť na kontrolách na mieste zo strany riadiaceho orgánu a ostatných kontrolných orgánov 

-    príprava a kontrola dokumentácie žiadateľa pred kontrolou, 

-    fyzická účasť na kontrolách. 

d) Vypracovanie  hlásení a prípadných žiadostí o zmenu. 

e) Sprostredkovanie spolupráce s odborne spôsobilou osobou pri verejnom obstarávaní, vrátane 

poskytnutia údajov potrebných pre vypracovanie výzvy a súťažných podkladov týkajúcich 

sa verejného obstarávania, konzultácia pri príprave návrhu dodávateľsko – odberateľských 

zmlúv a kúpno – predajných zmlúv týkajúcich sa verejného obstarávania. 

f) Zabezpečenie kontroly dokumentácie týkajúcej sa verejného obstarávania po uzatvorení 

zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pri verejnom 

obstarávaní a predloženie tejto dokumentácie riadiacemu orgánu alebo 

sprostredkovateľskému orgánu poskytujúcemu NFP, 

g) Poskytnutie poradenstva v oblasti informovanosti a publicity - najmä pri navrhovaní 

informačnej tabule a stálej tabule, a pri zverejňovaní informácií o projekte na webovom sídle 

Objednávateľa. 

h) Zabezpečenie kontroly plnenia  

 časového harmonogramu realizácie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP 

Objednávateľom, 

 plnenia stanovených merateľných ukazovateľov výsledkov projektu 

Objednávateľom, 

 plnenia stanovených merateľných ukazovateľov dopadu projektu 

Objednávateľom. 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených touto 

Zmluvou s odbornou starostlivosťou a v súlade s príslušnou príručkou a/ alebo metodickými 

pokynmi pre prijímateľov  finančného príspevku. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť a všetky informácie, 

podklady, dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii a ktoré od neho bude 

Zhotoviteľ požadovať, potrebné na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.  

 

3. Objednávateľ je v rámci uvedenej súčinnosti povinný predložiť Zhotoviteľovi všetky 

dokumenty uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí a v Žiadosti o NFP ako aj zmluvu o NFP 

s prílohami, a to pri podpísaní tejto zmluvy. V prípade, ak Objednávateľ ešte nedisponuje 

zmluvou o poskytnutí NFP s prílohami v čase podpisu tejto Zmluvy, doloží ju Zhotoviteľovi 
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bezodkladne po jej obdržaní. V prípade, že Riadiaci orgán zmení alebo zaradí nové prílohy medzi 

povinné prílohy žiadostí o platbu alebo monitorovacích správ,  bude o tom Zhotoviteľ 

Objednávateľa informovať.   

 

4. Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov a informácií od Objednávateľa Zhotoviteľ 

vyhotoví a odovzdá plnenia z tejto Zmluvy Objednávateľovi v lehotách primeraných k dátumom 

zverejneným Riadiacim orgánom pre špecifický cieľ, pre ktorý má Objednávateľ  podpísanú 

zmluvu o poskytnutí NFP. Zhotoviteľ môže výkony odovzdať Objednávateľovi buď na osobnom 

stretnutí, na ktorom bude spísaný preberací protokol, alebo podaním na poštovú alebo kuriérsku 

prepravu, pričom výkony sa v takom prípade budú považovať za odovzdané dňom podania na 

poštovú alebo kuriérsku prepravu. 

 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo s vynaložením odbornej starostlivosti, podľa 

svojich najlepších odborných skúseností a schopností, a v čase dohodnutom touto Zmluvou. Pre 

vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ zodpovedá za 

formálnu správnosť dokumentov uvedených v článku II. bod 2 tejto Zmluvy vypracovaných pre 

potreby riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu poskytujúceho NFP, avšak 

žiadnym spôsobom nezodpovedá a neposkytuje žiadne záruky za obsahovú nesprávnosť týchto 

dokumentov založenú na podkladoch a informáciách poskytnutých Objednávateľom a namietanú 

zo strany riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu poskytujúceho NFP. 

 

6. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) 

aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade vykonania Diela alebo 

jeho časti subdodávateľmi zodpovedá Zhotoviteľ za realizáciu, rozsah, kvalitu a parametre Diela 

akoby Dielo alebo jeho časti vykonával sám. 

 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a spôsobilý vykonávať činnosti, ktoré sú 

predmetom Zmluvy a jeho zamestnanci, ako aj zamestnanci jeho subdodávateľov, ktorých 

Zhotoviteľ pri vykonaní Diela využije, sú pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite 

kvalifikovaní. 

 

8. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela na základe pokynov 

Objednávateľa a vychádzať z informácií a podkladov dodaných Objednávateľom. Zhotoviteľ 

nezodpovedá za chyby v pokynoch alebo podkladoch Objednávateľa, je však povinný upozorniť 

Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu podkladov prevzatých od 

Objednávateľa alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vykonanie Diela, ak Zhotoviteľ 

mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné podklady 

alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v 

nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny podkladov alebo zmeny pokynov Objednávateľa 

alebo písomného oznámenia Objednávateľa, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s 

použitím odovzdaných podkladov a daných pokynov. 

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by pokyny Objednávateľa dané 

Zhotoviteľovi pri vykonávaní Diela zakladali alebo mali zakladať zmenu rozsahu predmetu 

Zmluvy a Ceny Diela, nie je Zhotoviteľ povinný postupovať pri vykonávaní Diela podľa 

takýchto pokynov a v prípade, ak vo vykonávaní Diela nie je možné ďalej pokračovať, je povinný 

jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť, až do doby uzavretia písomného dodatku 
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k tejto Zmluve, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodnú na potrebnej zmene rozsahu 

predmetu Zmluvy a Ceny Diela. 

 

10.     Zmluvné strany sa dohodli, že o dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie Diela podľa 

čl. III bod 9 prerušiť, sa predlžuje lehota určená na dokončenie Diela. 

 

11. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi pri vykonávaní Diela potrebnú 

súčinnosť, najmä sa zaväzuje včas Zhotoviteľovi: 

a) poskytnúť všetky informácie, ktoré by mohli mať vplyv na postup Zhotoviteľa pri 

vykonávaní Diela, 

b) poskytnúť pravdivé a neskreslené informácie o svojom podnikateľskom zámere, ako aj 

o ekonomických ukazovateľoch Objednávateľa v rozsahu potrebnom pre riadne 

vykonávanie Diela, 

c) sprístupniť podklady, doklady alebo akúkoľvek inú dokumentáciu, ktoré sú potrebné pre 

riadne vykonávanie Diela alebo ktoré si Zhotoviteľ vyžiada, 

 d) oznámiť všetky skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na splnenie oznamovacích 

povinností Objednávateľa voči riadiacemu orgánu alebo sprostredkovateľskému orgánu 

poskytujúcemu NFP v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, napr. zmeny vo vlastníckej 

štruktúre Objednávateľa, zmena obchodného mena alebo adresy sídla Objednávateľa, 

odvolanie a vymenovanie štatutárnych zástupcov a podobne, 

e) poskytnúť prístupové údaje Objednávateľa do centrálneho informačného  systému 

(ITMS2014+) – prihlasovacie meno, heslo a oznamovať Zhotoviteľovi každú 

aktualizáciu prístupových údajov Objednávateľa,  

 f) na jeho požiadanie vyčleniť potrebný okruh zamestnancov, ktorí sa v rozsahu 

požadovanom Zhotoviteľom budú priamo podieľať na vykonávaní Diela za účelom 

zabezpečenia rýchleho a efektívneho poskytnutia potrebnej súčinnosti zo strany 

Objednávateľa, 

g) vytvoriť riadne podmienky pre vykonanie činností uvedených v článku II. tejto Zmluvy. 

 

Článok IV. 

Cena za vykonanie Diela a platobné podmienky 

 

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi  

dohodnutú odmenu za vykonanie Diela nasledovne: 
 

a) 1. splátka vo výške  1 000,00 EUR bez DPH (slovom tisíc eur), a to bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, 

 

b) 2. splátka vo výške 1 000,00 EUR bez DPH (slovom tisíc eur) a to bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do 30 dní po pripísaní finančných prostriedkov z prvej žiadosti 

o platbu na účet Objednávateľa v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP, 

 

c) 3. splátka vo výške 1 000,00 EUR bez DPH (slovom tisíc eur) a to bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do 30 dní po odovzdaní záverečnej žiadosti o platbu Zhotoviteľom 

pre Objednávateľa v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP, 

  

  (ďalej len „Cena Diela“) 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena Diela je stanovená ako suma bez dane z pridanej 

hodnoty (DPH) a k takto stanovenej Cene Diela, resp. jej jednotlivým splátkam bude pripočítaná 

DPH v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3.  V Cene Diela nie sú zahrnuté všetky náklady a hotové výdavky (napr. výdavky za 

poštovné, notárske úkony, správne poplatky, vyhotovenie úradných prekladov, kópií, úradne 

overených kópií a podobne) potrebné pre riadne vykonanie Diela. Objednávateľ sa zaväzuje 

zaplatiť Zhotoviteľovi preukázateľne vynaložené náklady a výdavky na základe faktúry 

Zhotoviteľa, na ktorej vystavenie sa primerane použijú ustanovenia tohto článku Zmluvy. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu Diela podľa bodu 1 tohto článku 

Zmluvy na základe faktúr vystavených za podmienok uvedených v tomto článku Zmluvy, ktoré 

Zhotoviteľ vystaví nasledovne: 

a) faktúru na zaplatenie 1. splátky Ceny Diela so splatnosťou podľa bodu 1 písm. a) tohto 

článku Zmluvy a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po nadobudnutí 

účinnosti tejto Zmluvy,  

b)  faktúru na zaplatenie 2. splátky Ceny Diela so splatnosťou podľa bodu 1 písm. b) tohto 

článku Zmluvy a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po pripísaní 

finančných prostriedkov z prvej žiadosti o platbu na účet Objednávateľa v zmysle 

uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP,  

c)  faktúru na zaplatenie 3. splátky Ceny Diela so splatnosťou podľa bodu 1 písm. c) tohto 

článku Zmluvy a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po odovzdaní 

záverečnej žiadosti o platbu Zhotoviteľom pre Objednávateľa v zmysle uzatvorenej zmluvy 

o poskytnutí NFP, 

d)  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude prvá žiadosť Objednávateľa o platbu na 

základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku  zároveň aj záverečnou žiadosťou 

Objednávateľa o platbu na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku, je Zhotoviteľ 

oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie častí Ceny Diela podľa bodu 1 písm. b) a c) tohto 

článku Zmluvy jednorazovo; na vystavenie takejto faktúry sa primerane použijú ustanovenia 

tohto článku Zmluvy. 

 

5. Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi faktúry vystavené podľa tejto Zmluvy 

bez zbytočného odkladu po ich vystavení. Faktúra Zhotoviteľa musí mať všetky náležitosti 

daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov platného a účinného ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V prípade, 

ak by bola faktúra, ktorá nespĺňa náležitosti podľa predchádzajúcej vety oprávnene vrátená 

Zhotoviteľovi na doplnenie, počas dopĺňania náležitostí faktúry lehota splatnosti faktúry 

neplynie. 

6.  Faktúry Zhotoviteľa vystavené podľa tejto Zmluvy sú splatné v lehote splatnosti uvedenej 

v príslušnej faktúre, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v tejto 

Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry Zhotoviteľa sa považujú za zaplatené dňom 

pripísania celej príslušnej fakturovanej sumy na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v tejto 

Zmluve alebo na iný bankový účet, ktorý je uvedený  vo faktúre Zhotoviteľa. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry v lehote splatnosti 30 dní odo dňa ich doručenia 

Objednávateľovi. 
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Článok V. 

Osobitné dojednania 
 

1. Pre prípad porušenia povinnosti Objednávateľa zaplatiť čo i len časť ktorejkoľvek platby 

odmeny, sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý 

deň omeškania so zaplatením dlžnej sumy.  

2. Omeškanie Objednávateľa so zaplatením čo i len časti ktorejkoľvek platby odmeny sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti, a zakladá právo Zhotoviteľa kedykoľvek 

odstúpiť od Zmluvy. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s platením čo i len časti 

odmeny, má Zhotoviteľ právo pozastaviť vykonávanie ktoréhokoľvek svojho záväzku zo 

Zmluvy. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonávaním svojich záväzkov zo Zmluvy počas doby, 

za ktorú je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou poskytnúť súčinnosť, a počas doby, za 

ktorú je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu alebo jej časť 

podľa tejto Zmluvy.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti Zmluvy neuzavrie s treťou osobou inú 

zmluvu, ktorá by sa svojim obsahom podobala tejto Zmluve, že sa nedohodne s treťou osobou 

na tom, že pre neho tretia osoba nevykoná služby, ktoré sú predmetom zmluvy ani tieto služby 

nevykoná sám. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnení kontrolní úradníci budú môcť voči nemu uplatňovať 

kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu 

Objednávateľa, a to v rozsahu a za podmienok stanovených príslušnými predpismi Slovenskej 

republiky a Európskych spoločenstiev.  

5. Zhotoviteľ je  povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodaním predmetu 

Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi 

poskytovateľom NFP a Objednávateľom (prijímateľom), a to oprávnenými osobami na výkon 

tejto kontroly /auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

6.  Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške celej odmeny 

podľa Zmluvy v  prípade, že:  

 

a) Objednávateľ odstúpi od Zmluvy o poskytnutí príspevku z dôvodu že  

nezabezpečí potrebný objem finančných prostriedkov na financovanie a realizáciu 

projektu, ktorý je predmetom žiadosti o poskytnutie NFP alebo projekt nerealizuje 

alebo prestane realizovať z akýchkoľvek iných dôvodov (bez zavinenia 

Zhotoviteľa), 

b) Objednávateľ zabezpečí činnosti uvedené v článku II. tejto Zmluvy 

prostredníctvom tretích osôb alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov bez 

toho, aby sa so Zhotoviteľom na takomto postupe dohodol a uzatvoril so 

Zhotoviteľom dodatok k tejto Zmluve týkajúci sa zmeny rozsahu predmetu 

Zmluvy a Ceny Diela. 

 

7. Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  k spracovaniu osobných údajov Objednávateľa pre 

vlastné potreby Zhotoviteľa na účely súvisiace s touto Zmluvou, a k poskytnutiu osobných 

údajov Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú so Zhotoviteľom na poskytovaní služieb 

spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré Zhotoviteľ získal na 
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základe tejto Zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu osobných 

údajov uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré Objednávateľ poskytne 

Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ tiež súhlasí, aby Zhotoviteľ mohol získavať 

jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov 

a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič informácií.  

8. Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas na zverejnenie informácií o Projekte pre 

marketingové účely Zhotoviteľa minimálne v rozsahu nasledovných údajov: identifikačné a 

kontaktné údaje Objednávateľa, predmet projektu, t.j. stručný opis projektu, výška 

oprávnených výdavkov projektu, časový harmonogram projektu a fotodokumentácia z 

realizácie projektu. 

9. V prípade ak Zhotoviteľ mešká so zhotovením diela resp. jeho ucelenej časti v zmysle 

tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny 

diela uvedenej v Článku IV. bod 1. tejto Zmluvy alebo z hodnoty ucelenej časti diela,  u ktorej 

došlo k meškaniu so zhotovením diela za každý deň omeškania a Zhotoviteľ je povinný 

požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť Objednávateľovi. 

10.  Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu  

vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom, pre ktorú bola stanovená zmluvná 

pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty. 

11.  Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného 

odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä 

vykonať dielo včas. 

12.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti 

Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov 

alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči 

Objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.       Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po jednom exemplári. 

2.       Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne.         

V prípade, ak spory nebude možné odstrániť dohodou, zmluvné strany sa dohodli, že všetky 

spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v 

súvislosti s ňou, sa budú rozhodovať výlučne na miestne, vecne a funkčne príslušnom súde 

v zmysle občianskeho súdneho poriadku.  

3.       Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení na internetovej stránke Objednávateľa obce 

Ipeľský Sokolec. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a 

zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, 

na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.  
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V Ipeľskom Sokolci dňa: 10.9.2020 V Komárne dňa: 10.9.2020 

Objednávateľ : Zhotoviteľ : 

 

 

 

 

 

Mgr. Arnold Ozsvald  

starosta obce Ipeľský Sokolec 

  INNOVATIVE PROJECTs.r.o. 
Ing. Blažena Sebenská 

konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


