
ZMLUVA O DIELO
uzavretá pod a  § 631 aľ  nasl. zákona .  40/1964 Zb. Ob ianskeho zákonníka vč č  platnom znení medzi:

a lej  len ako ď „Zmluva“

Obec Kocurany
Adresa: 972 02   Kocurany č. 105 
IČO: 00648868
DIČ: 2021118011
Štatutárny orgán: Ing. Vojtech Čičmanec, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Prievidza
IBAN: SK 49 0200 0000 0000 1282 8382
(ďalej len ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a 

Mgr. Ivana Palovčíková
Adresa: 
Dát.nar.: 
RČ: 
Číslo OP: 
Bankové spojenie: 
(ďalej len  ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

lánok I.Č
Predmet Zmluvy

Predmetom diela je zabezpečiť pre Objednávateľa vypracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku (ďalej len NFP) z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu
z Operačného programu Ľudské zdroje v rámci výzvy s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01  na projekt
Opatrovateľská služba v obci Kocurany.

lánok II.Č
Rozsah diela

1. Zhotoviteľ  zabezpečí  pre  Objednávateľa  kompletné  vypracovanie  Žiadosti  o poskytnutie  NFP
vrátane príloh, a to v rozsahu prác:

- Registráciu Objednávateľa do systému ITMS+  

- Zhotovenie žiadosti o poskytnutie NFP v portáli ITMS+

- Konzultácie k zabezpečeniu povinných príloh k žiadosti

- Nahratie požadovaných príloh podľa riadiacej dokumentácie k výzve do žiadosti o NFP v portáli
ITMS+

- Kontrola komplexnosti, správnosti a súladu príloh žiadosti

- Konzultácie  so  Sprostredkovateľským  orgánom  pod  Riadiacim  orgánom  (ďalej  len  SO/RO),
Implementačnou agentúrou v prípade nejasností vyvstávajúcich z projektu

- Odoslanie elektronickej verzie žiadosti cez portál ITMS+

- Odovzdanie diela Objednávateľovi vrátane inštrukcií k zaslaniu tlačenej verzie na SO/RO

- Prípadná úprava údajov v dokumentácii v rozsahu požadovanom SO/RO v procese hodnotenia
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2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela postupovať podľa pokynov Objednávateľa.

3. Dielo bude spracované vo forme správy v spisovnom slovenskom jazyku v elektronickej forme.

lánok III.Č
Odplata

1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa vyplatiť mu peňažnú 
odplatu vo výške 350 eur.

2. Odplata bude uhradená Zhotoviteľovi do 30 dní odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi.

lánok IV. Č
Trvanie Zmluvy, as plnenia ač  miesto plnenia

1. Táto  Zmluva sa  uzatvára  na dobu ur itú  odo d a  jej  podpísania oboma Zmluvnými  stranami doč ň
odovzdania diela, najneskôr 17.08.2018.

2. Miestom odovzdania je e-mailová schránka kontaktnej osoby za Objednávate a,  obecľ @kocurany. 

lánok V.Č
Závere né ustanoveniač

1. Táto Zmluva nadobúda platnos  d om podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných stránť ň
a ú innos  d om nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke zhotovite a.č ť ň ľ

2. Táto Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis (1) je ur ený preč
každú zmluvnú stranu.

3. Meni  a dop a  túto Zmluvu možno výlu ne písomnými dodatkami, ktoré musia by  íslované ať ĺň ť č ť č
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 v as plni .č ť

V Kocuranoch, dňa 13.08.2018

.................................................... ....................................................
         Ing. Vojtech Čičmanec                 Mgr. Ivana Palovčíková
        starosta obce Kocurany       

 Objednávateľ      Zhotoviteľ

2


