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                                      Zmluva o dielo  č. EU01/22                           Počet strán: 3 

 

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasledovných Obchodného zákonníka 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

 

Článok 1 

Zmluvné strany. 

 

1.1 Objednávateľ:   Obec Slovenské Pravno 

Slovenské Pravno 123 

038 22 Slovenské Pravno 

       

 Štatutárny zástupca:   Pavol Grusmann 

 

 IČO:     00316911               

 IČ DPH:     SK2020594994 

  

 
1.2  Zhotoviteľ:  QM Slovakia, s.r.o. 

Jégého 5/11 

971 01 Prievidza 

       

       Štatutárny zástupca:   Ing. Ľubomír Kubinec 

  

 IČO:    45718831        

 IČ DPH:    SK2023108098     

 Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. pobočka Prievidza    

 Číslo účtu:   2928844154 , IBAN SK3011000000002928844154    

 Zapísaný v OR Trenčín Oddiel: Sro, Vložka č.23514/R 

  

 

 

Článok 2 

Predmet  plnenia. 

 

2.1 Spracovanie žiadostí - projektov o nenávratný finančný príspevok Kód výzvy: OPKZP-PO4-

SC431-2021-68. Súčasťou spracovania žiadosti – projektu je aj vykonanie energetického auditu 

budov a verejného obstarávania oprávnenou osobou. 

 

2.2 Projektový manažment bude, v prípade záujmu objednávateľa  riešený samostatnou zmluvou. 

 

 

Článok 3 

Povinnosti zmluvných strán. 

 

3.1 Zhotoviteľ  

                     

3.1.1 Vykoná výber vhodných schém a výziev pre vypracovanie projektu na aktivity vybrané 

objednávateľom. 

                                                                                            

3.1.2 Vykoná analýzu schopností objednávateľa plniť požiadavky fondov čerpať finančný príspevok. 

 

3.1.3 Vykoná energetický audit predmetných budov. 

 

3.1.4 V spolupráci s obcou vykoná verejné obstarávanie predmetu žiadosti. 
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3.1.5 V spolupráci s odberateľom vypracuje žiadosť na vytypované a vzájomne schválené aktivity. 

 

3.1.6 Sleduje prípadné zmeny a doplnky výzvy. 

 

3.1.7 Podá žiadosť včas  najneskôr do termínu požadovaného príslušnou výzvou. 

 

3.1.8 Zhotoviteľ zachová mlčanlivosť voči tretej strane o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa 

objednávateľa, s ktorými sa v rámci plnenia predmetu zmluvy oboznámi. 

 

3.1.9 Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za rozhodnutia riadiaceho orgánu. 

 

3.2 Objednávateľ 

 

3.2.1  Poskytne zhotoviteľovi všetky podklady potrebné pre vypracovanie žiadosti - projektu. 

 

3.2.2  Umožní zhotoviteľovi oboznámiť sa so všetkými činnosťami a dokumentmi potrebnými pre 

vypracovanie žiadosti - projektu. 

 

3.2.3  Bude vecne a termínovo plniť všetky úlohy vyplývajúce z dohodnutého rámcového    

harmonogramu prác a úlohy, ktoré vyplynú z priebežných rokovaní oprávnených zástupcov 

objednávateľa a zhotoviteľa. 

 

3.2.4 V rámci spolupráce získané vedomosti, skúsenosti a poskytnuté podklady bude objednávateľ  

využívať výlučne pre vlastné účely a bez písomného súhlasu zhotoviteľa ich nebude ani 

kopírovať, ani poskytovať tretej strane. 

 

3.2.5 V prípade ak objednávateľ nedodá včas podklady pre vypracovanie projektu vrátane povinných 

príloh má zhotoviteľ právo odstúpiť od zmluvy pričom právo na odmenu podľa článku 4 ostáva 

nedotknuté.  

 

Článok 4 

Zmluvná cena a spôsob fakturácie. 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene za vypracovanie projektu podľa článku 3.1 tejto 

zmluvy podľa nasledovných pravidiel: 

 

 za vypracovanie žiadosti – projektu, vykonanie energetického auditu budov a verejného 

obstarávania oprávnenou osobou a poskytnutú poradenskú činnosť odmena:   

 Pred Pri projekte ktorého výška investície je do 200 000 € odmena 1 500 € bez 

DPH (rozdelené nasledovne: 50% pred začiatkom prác, 50% po odovzdaní 

žiadosti/projektu). 

 Pri projekte ktorého výška investície je nad 200 000 € odmena 2 500 € bez DPH 

(rozdelené nasledovne: 50% pred začiatkom prác, 50% po odovzdaní 

žiadosti/projektu) 

 

 Odmena za schválenie žiadosti vo výške 5 % z priznaného NFP, splatná do 15 dní od 

schválenia finančného príspevku riadiacim orgánom objednávateľovi. Zmluvné strany 

prehlasujú, že je medzi nimi nesporné, že v prípade ak vyššie uvedený projekt nebude 

schválený, zhotoviteľovi nevzniká nárok na odmenu podľa tohto odseku.  

 
          K uvedeným odmenám bude fakturovaná príslušná DPH.        

 

4.2 Faktúra za vypracovanie projektu a poskytnutú poradenskú činnosť je splatná do 15 dní od jej 

doručenia objednávateľovi. 
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Článok 5 

Osobitné ustanovenia. 

                                                                                                                                  

5.1 Prípadné predčasné ukončenie zmluvy budú obidve strany prednostne riešiť vzájomnou dohodou. 

 

5.2 Činnosti fakturované pred vypovedaním zmluvy sa  zmluvné strany zaväzujú vzájomne 

vysporiadať. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia.  

 

 

6.1 Zmluvou neupravené vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

 

6.2 Spory medzi stranami vzniknuté z tejto zmluvy sa strany zaväzujú riešiť predovšetkým cestou 

vzájomnej dohody, iba v prípade neúspechu takéhoto spôsobu súdnou cestou. 

 

6.3 Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou a len so súhlasom 

obidvoch zmluvných strán. 

 

6.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho po jednom vyhotovení prevezme 

každá zo zmluvných strán po jej podpise. 

 

6.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, jej platnosť 

končí ukončením činnosti Zhotoviteľa podľa článku 3.1 zmluvy, najneskôr však do termínu 

schválenia projektu a vyplatenia odmeny podľa článku 4.1. 

 

6.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, 

vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok a na 

znak vôle byť ňou viazaní ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Slovenskom Pravne                                  dňa : 14.3.2022 

 

 

 

 

Za objednávateľa : 

 

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

                                                                                 Pavol Grusmann Štatutárny zástupca obce                                        

                       Obec Slovenské Pravno  

 

Za zhotoviteľa : 

 

 

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

                                                                   Ing. Ľubomír Kubinec – konateľ  

QM Slovakia, s.r.o. 

                           


