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ZMLUVA O DIELO 
 

na vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka 
(ďalej len „Zmluva“)  

 
medzi zmluvnými stranami: 

 
1. Obec Kvakovce 
 so sídlom:  Kvakovce č. 97, 094 02 Slovenská Kajňa  
 IČO: 332518  
 DIČ: 2020630161 
 Bankové spojenie:  9337056/ 5200  
 V zastúpení:  Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce 
 Anna JANEVOVÁ, zástupkyňa starostu obce 
 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 
 
( ďalej len objednávateľ)  
 
2. TIBURON s.r.o.  

So sídlom: Levočská č. 12, 080 01  Prešov 
IČO: 47 937 1174 
DIČ:  2024150414 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., SK1811110000001285469009 
V zastúpení:  Mgr. Adriana Páthyová 
e-mail: sekretariat@tiburon.sk 
 

( ďalej len zhotoviteľ)  
Preambula 

 
Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa práva platného a účinného na území 
Slovenskej republiky, ktorá disponuje skúsenosťami v oblasti podnikateľského poradenstva pri 
uchádzaní sa o poskytnutie a čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov 
programov Európskej únie. 
 
Dňa 27.10.2015 bola Riadiacim orgánom pre Operačný program „Program rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020“ zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Operačného programu „Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020“, opatrenie 7 – Základné služby a 
obnova dedín vo vidieckych oblastiach, kód výzvy 14/PRV/2015, Podopatrenie 7.5 – Podpora na 
investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých 
rozmerov na verejné využitie (ďalej len „Výzva“). 
 
Vzhľadom na záujem Objednávateľa o získanie nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) v 
zmysle vyhlásenej Výzvy na projekt sa Zmluvné strany dohodli na vzájomnej spolupráci 2 za účelom 
získania uvedených finančných prostriedkov Objednávateľom, a to v rozsahu, spôsobom a za 
podmienok uvedených ďalej v tejto Zmluve. 
 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

 
1.1.  Predmetom a účelom tejto Zmluvy:  

mailto:kvakovcedomasa@gmail.com
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a) je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo, t. j.  

 
1. vypracovať pre Objednávateľa žiadosť o nenávratný finančný príspevok v zmysle 

vyhlásenej Výzvy (ďalej len „Žiadosť o NFP“),  
 

b) záväzok Objednávateľa uhradiť dohodnutú cenu za Dielo, za podmienok špecifikovaných v 
tejto Zmluve, a to za účelom získania nenávratného finančného príspevku Objednávateľom v 
zmysle vyhlásenej Výzvy, bližšie špecifikovaným v Preambule tejto Zmluvy. 

 
1.2 Vypracovaním žiadosti o NFP sa rozumie:  
 

- vyplnenie formulára Žiadosti o NFP v zmysle vyhlásenej Výzvy,  
- vypracovanie podrobnej textovej časti opisu projektu a finančnej analýzy projektu,  
- manažment procesu spracovania ďalšej dokumentácie (povinných príloh) ako súčasti Žiadosti 

o NFP,  
- kompletizácia Žiadosti o NFP vrátane povinných príloh,  
- kontrola kompletnosti a formálnej správnosti Žiadosti o NFP vrátane povinných príloh. 

 
 
1.3. Vypracovanie a odovzdanie Žiadosti o NFP a zabezpečenie procesu VO v zmysle bodu 1.2 tohto 

článku je Zhotoviteľ povinný realizovať na základe, v termínoch a v súlade s podmienkami 
vyhlásenej Výzvy, príp. v zmysle programových manuálov, príručiek a metodických pokynov 
zverejnených Riadiacim orgánom k predmetnej výzve. 

 
Článok II. 

Cena za Dielo 
 
2.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela cenu za Dielo (odmenu) vo 

výške 900,-EUR, slovom deväťsto EUR, a to prevodným príkazom na úhradu tejto sumy na účet 
Zhotoviteľa uvedený v hlavičke tejto Zmluvy.  
 

2.2. Cena za Dielo je rozdelená na dve časti: 
 

a) prvá časť ceny za Dielo vo výške 500,-EUR, na ktorú vzniká Zhotoviteľovi nárok po úplnom, 
riadnom a včasnom vykonaní Diela v zmysle článku I., bodu 1.2, 1.3, a článku III. tejto Zmluvy, 
a to na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom so splatnosťou 10 dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi, pričom Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru 
kedykoľvek po úplnom, riadnom a včasnom vykonaní Diela v zmysle článku I., bodu 1.2, 1.3, a 
článku III. Na nárok Zhotoviteľa na prvú časť ceny za Dielo nemá vplyv následné schválenie 
alebo neschválenie Žiadosti o NFP Objednávateľovi. 
 

b) druhá časť ceny za Dielo vo výške 400,- EUR, na ktorú vzniká Zhotoviteľovi nárok po schválení 
Žiadosti o NFP Objednávateľovi Riadiacim orgánom, a to na základe faktúry vystavenej 
Zhotoviteľom so splatnosťou 10 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, ktorú je 
Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi kedykoľvek po oznámení Objednávateľa o 
schválení Žiadosti o NFP, na čo je Objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu. V prípade 
neschválenia Žiadosti o NFP Objednávateľovi Riadiacim orgánom nárok Zhotoviteľa na túto 
časť ceny za Dielo nevznikne. 
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2.3. V dohodnutej cene za Dielo sú zahrnuté všetky výdavky, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo 
účelne vynaloží pri vykonávaní Diela, pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo 
ktoré mu vzniknú pri činnostiach smerujúcich k vykonaniu Diela. 
 

2.4. V prípade mimoriadnych výdavkov vzniknutých Zhotoviteľovi v súvislosti s vykonávaním 
Diela, ktoré Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol vopred predvídať, sa 
zmluvné strany zaväzujú dohodnúť na spôsobe podieľania sa na ich úhrade osobitnou 
písomnou dohodou. 

 
2.5. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny za Dielo alebo jej časti má Zhotoviteľ 

právo na úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania vo výške v zmysle 
platnej právnej úpravy. 

 
2.6. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
 
2.7. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo alebo jej časť môže za Objednávateľa za 

podmienok stanovených v tejto Zmluve uhradiť aj tretia osoba majúca záujem na dosiahnutí 
účelu uvedeného v Preambule tejto Zmluvy. 

 
Článok III. 

Doba trvania Zmluvy a vykonanie Diela 
 
3.1.       Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú a končí sa momentom kumulatívneho splnenia dvoch  

podmienok: 
- podmienky úplného, riadneho a včasného vykonania Diela v zmysle podmienok 

zverejnenej Výzvy a v zmysle nasledovných ustanovení tohto článku,  
- podmienky úplného zaplatenia ceny za Dielo v zmysle článku II. tejto Zmluvy. 

 
3.2.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo včas, najneskôr do 2 dní pred termínom stanoveným na 

podanie Žiadosti o NFP stanovenom vo vyhlásenej Výzve. 
 
3.3 Dielo sa považuje za vykonané momentom odovzdania kompletnej Žiadosti o NFP vrátane 

príloh bez vád a kompletných výsledkov VO. Zhotoviteľom a momentom ich prevzatia 
Objednávateľom, o čom zmluvné strany vyhotovia preberací protokol v písomnej forme. 

 
3.4  V prípade odovzdania Diela formou jeho zaslania Objednávateľovi poštovou alebo kuriérskou 

prepravou, Dielo sa považuje za vykonané momentom jeho podania Zhotoviteľom na 
poštovú alebo kuriérsku prepravu. Na žiadosť Zhotoviteľa je v takom prípade Objednávateľ 
povinný vydať mu písomné potvrdenie o prevzatí Diela. 

 
3.5  Objednávateľ je povinný Dielo prevziať a po jeho prevzatí ho skontrolovať.  
 
3.6  Zhotoviteľ zodpovedá iba za preukázateľné vady Diela, ktoré malo Dielo v čase jeho 

odovzdania Objednávateľovi. Ak sú vady odstrániteľné, zmluvné strany si dohodli povinnosť 
Zhotoviteľa bezodkladne po upozornení Objednávateľa vady odstrániť.  

 
3.7  V prípade neodstrániteľných vád zodpovedá Zhotoviteľ za skutočnú škodu, ktorá vznikla 

Objednávateľovi v príčinnej súvislosti s vadami za predpokladu, že k vzniku vád došlo 
preukázateľným zanedbaním odbornej starostlivosti Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela, a to v 
zmysle dohody zmluvných strán maximálne do výšky 85 % ceny za Dielo.  
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3.9  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím 
nesprávnych/nevhodných podkladov od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nesprávnosť/nevhodnosť, alebo ak Objednávateľ napriek 
upozorneniu Zhotoviteľa na použití takýchto podkladov trval. Za pravdivosť a úplnosť 5 
odovzdaných podkladov, ako aj za to, že skutočnosti v nich uvedené zodpovedajú realite a sú 
bez právnych vád, zodpovedá Objednávateľ.  

 
3.10  Zmluvné strany sú si vedomé, že neschválenie Žiadosti o NFP Objednávateľovi nemožno samo 

osebe považovať za vadu Diela. 
 

Článok IV. 
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán 

 
4.1   Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať pri plnení účelu uvedeného v Preambule tejto Zmluvy 

v úzkej vzájomnej súčinnosti. Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednej alebo obom zmluvným 
stranám úplne alebo čiastočne znemožnia plnenie povinností stanovených touto Zmluvou, 
alebo nastanú zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť realizáciu Diela, sú zmluvné strany povinné sa 
o tom vzájomne bez zbytočných prieťahov informovať a spoločne podniknúť ďalšie kroky na 
ich prekonanie.  

 
4.2  Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela so všetkou potrebnou náležitou 

odbornou starostlivosťou, pričom zodpovedá za kompletnosť a formálnu správnosť Žiadosti o 
NFP a zákonnosť realizácie VO. Objednávateľ si je vedomý skutočnosti, že samotným 
podaním Žiadosti o NFP nevzniká nárok na jej schválenie.  

 
4.3  Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo aj prostredníctvom tretej osoby, pričom ale za Dielo 

zodpovedá tak, akoby ho vykonával sám.  
 
4.4  Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi pri vykonávaní Diela všetku potrebnú 

súčinnosť riadne a včas, a to pri každom konkrétnom úkone bez zbytočného odkladu na 
požiadanie Zhotoviteľa, prípadne v lehote ním určenej, to všetko tak, aby nedošlo k zmareniu 
vykonania Diela alebo k zmareniu účelu uvedeného v Preambule tejto Zmluvy. Po dobu 
omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
povinnosti vykonať Dielo v dojednanom termíne.  

 
4.5  Objednávateľ môže pre zrýchlenie komunikácie v rámci poskytovaní súčinnosti pri vykonávaní 

Diela určiť zodpovedného zamestnanca, ktorý bude na účely tejto Zmluvy konzultantom pre 
Zhotoviteľa. V takom prípade sa úkony Zhotoviteľa voči konzultantovi považujú za úkony voči 
Objednávateľovi.  

 
4.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa 

oboznámil pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy.  
 
4.7  Objednávateľ je oprávnený použiť Dielo iba na účel uvedený v Preambule tejto Zmluvy.  
 
4.8  Zmena názvu Diela (projektu) vykonaného Zhotoviteľom bez podstatnej zmeny jeho obsahu 

sa považuje za použitie Diela. 
 

Článok V. 
Možnosti ukončenia Zmluvy 

 
5.1  Táto zmluva zaniká splnením podmienok uvedených v článku III., bode 3.1 tejto Zmluvy.  
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5.2  Túto Zmluvu je tiež možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.  
 
5.3  Ak Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane jednostranne odstúpi od Zmluvy pred 

vykonaním Diela alebo odmietne prevziať vykonané Dielo, má Zhotoviteľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 85 % ceny za Dielo, a to na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom so 
splatnosťou 10 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom Zhotoviteľ je oprávnený 
vystaviť Objednávateľovi faktúru na uvedenú zmluvnú pokutu kedykoľvek po doručení 
odstúpenia od Zmluvy alebo po odmietnutí prevzatia Diela Objednávateľom.  

 
5.4  Ak Objednávateľ jednostranne odstúpi od Zmluvy pred vykonaním Diela z dôvodov 

porušovania zmluvných povinností Zhotoviteľom alebo ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo včas bez 
zavinenia Objednávateľa, zodpovedá Zhotoviteľ za škodu vzniknutú z tohto dôvodu 
Objednávateľovi.  

 
5.5  Ak Zhotoviteľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov porušovania zmluvných povinností 

Objednávateľom alebo marenia vykonania Diela zo strany Objednávateľa, má nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 85 % ceny za Dielo za primeraného uplatnenia podmienok 
uvedených v bode 5.3 tohto článku.  

 
5.6.    Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov porušovania zmluvných povinností 

Zhotoviteľom alebo marenia vykonania Diela zo strany Zhotoviteľa, má nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 85 % ceny za Dielo za primeraného uplatnenia podmienok uvedených v bode 
5.3 tohto článku.  

 
 
5.6  Ukončenie zmluvného vzťahu akýmkoľvek spôsobom nezbavuje žiadnu zo zmluvných strán 

povinnosti vysporiadať záväzky vzniknuté počas trvania tejto zmluvy. 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
6.1  Práva a povinnosti v tejto Zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a inými relevantnými právnymi predpismi platnými a účinnými na 
území Slovenskej republiky.  

 
6.2  Ak bude niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné a neúčinné, a to sčasti alebo celkom, 

nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neúčinného ustanovenia 
sa použije ustanovenie platných právnych predpisov obsahujúce potrebnú úpravu čo najviac 
sa približujúcu a zodpovedajúcu zmyslu a účelu tejto zmluvy.  

 
6.3  Túto Zmluvu je možné meniť iba písomnými, číselne označenými Dodatkami uzatvorenými na 

základe dohody zmluvných strán.  
 
6.4  Akékoľvek sporné nároky vzniknuté na základe tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú 

prioritne riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.  
 
6.5  Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie.  
 
6.6  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.  



Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o NFP 
 

Strana 6 z 6 
 

 
6.7  Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s obsahom Zmluvy a tomuto obsahu rozumejú a na 

znak toho nie v tiesni ani nie za nápadne nevýhodných podmienok na základe slobodnej a 
vážnej vôle prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov vlastnoručne podpisujú. 

 
V Kvakovciach, dňa 26. 2. 2016 
 
 
 
 
 ............................................       ............................................  

Objednávateľ          Zhotoviteľ 


