
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: Kocurany 105, 972 02
IČO: 00648868
Štatutárny orgán: Ing. Vojtech Čičmanec, starosta
(ďalej len ako „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a 

Mgr. Ivana Palovčíková
Adresa: Poluvsie 194, 972 16 Pravenec
Dát. nar.: 30.08.1984
RČ: 845830/8089
Číslo OP: HV624996
Bankové spojenie: SK1911000000002618610125
(ďalej len  ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

lánok I.Č
Predmet Zmluvy

Predmetom diela je zabezpečiť pre Objednávateľa v súvislosti s projektom  Opatrovateľská služba
v obci Kocurany:

a) vypracovanie  podkladov  k Zmluve  o poskytnutí  nenávratného  finančného  príspevku  (ďalej  len
NFP)

b) vypracovanie dokumentov vyplývajúcich zo začatia implementácie projektu 

c)  kompletný servis  implementácie  projektu,  t.j.  spracovávanie  žiadostí  o  platbu  (zahŕňa  kontrolu
podkladov z účtovníctva a miezd, dochádzky, úhrad ap., vytvorenie ŽOP v ITMS aj tlačenej verzii pre
IA aj obec) vypracovanú na mesačnej báze

d) vyhotovovanie monitorovacích správ

e)  žiadosti  o  zálohovú  platbu,  oznámenia  o  zmene,  žiadosti  o  zmenu,  zmeny  harmonogramov  v
prípade  potreby,  sledovanie  aktuálne  platnej  riadiacej  a  metodickej  dokumentácie,  komunikácia  s
Implementačnou  agentúrou  a  vyhotovovanie  formulára  príkladov  dobrej  praxe  ako  povinného
dokumentu pri ukončení projektu

lánok II.Č
Rozsah diela

1. Zhotoviteľ  zabezpečí  pre  Objednávateľa  kompletné  vypracovanie  dokumentov  k uzatvoreniu
Zmluvy  o poskytnutí  NFP  a dokumentov  k  začatiu  implementácie  projektu  vyplývajúcich
z povinností  plnenia  Zmluvy  o poskytnutí  NFP,  príručky  pre  prijímateľa,  manuálu  pre
informovanie  a komunikáciu  a ostatnej  metodickej  dokumentácie  riadiaceho
a sprostredkovateľského orgánu -  Implementačnej  agentúry MPSVaR SR (ďalej  len SO),  a  to
v rozsahu prác:
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a)  

- Vypracovanie sprievodného listu

- Aktualizácia rozpočtu projektu

- Aktualizácia prílohy „Výpočet oprávnenej náhrady“

- Vypracovanie vysvetlenia k zmenám v prílohe

- Vypracovanie čestného prehlásenia k nerelevantným prílohám

- Aktualizácia časového harmonogramu

- Vypracovanie podkladov k vybranému spôsobu financovania 

- Konzultácia s projektovým manažérom SO v súvislosti s podkladmi

- Poskytnutie konzultácií pracovníkom OcÚ vo veci spracovania a zaslania podkladov SO   

- Ďalšie podľa pokynov projektového manažéra SO

b)

- Vypracovanie Hlásenia o začatí projektu 

- Vypracovanie Podrobného harmonogramu aktivít

- Vypracovanie Formulára príkladov dobrej praxe pri začatí projektu

- Vypracovanie Žiadosti o 1. zálohovú platbu

- Zhotovenie plagátu a ostatnej povinnej publicity projektu

- Príprava formulára Pracovný výkaz opatrovateliek podľa riadiacej dokumentácie SO

- Konzultácie so SO 

- Spracovanie a odoslanie elektronických verzií dokumentov v portáli ITMS2014+

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

- Informovanie  o spôsobe  vedenia  účtovníctva  a  platbách  v  zmysle  správneho  finančného
riadenia projektu

- Informovanie a zaškolenie do zhotovovania Žiadostí o platbu a Monitorovacích správ projektu
v ITMS

- Prípadná úprava údajov v dokumentácii v rozsahu požadovanom SO v procese kontroly

2. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  pri  realizácii  diela  postupovať  podľa  pokynov  Objednávateľa
a Sprostredkovateľského orgánu (Implementačnej agentúry MPSVaR SR).

3. Dielo  bude  spracované  v  predpísanej  forme  v spisovnom  slovenskom  jazyku  elektronicky,
prostredníctvom  portálu  ITMS2014+  a v tlačenej  podobe  v rozsahu  požadovanom
Sprostredkovateľským orgánom.
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lánok III.Č
Odplata

1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa podľa článku I. 
vyplatiť mu peňažnú odplatu a to:

podľa čl. I písm. a) a b) vo výške 200 eur do 30 dní odo dňa odovzdania diela 
Objednávateľovi

podľa čl. I písm. c) vo výške 50 eur za každú ŽoP do 30 dní odo dňa vypracovania ŽoP

podľa čl. I písm. d) vo výške 100 eur za každú monitorovaciu správu do 30 dní odo dňa 
vypracovania správy

podľa čl. I písm. e) bezodplatne

2. Odplata bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví.

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 a trvania zmluvy s Implementa nou agentúrou na projekt „Opatrovate ská služba vč ľ
obci Kocurany.

2. Miestom odovzdania je sídlo Objednávate a.  ľ

lánok V.Č
Závere né ustanoveniač

1. Táto Zmluva nadobúda platnos  d om podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvnýchť ň
strán a ú innos  d om nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávate 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. Sú as ou zmluvy je aj Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracovaní osobnýchč ť
sprostredkovate om.ľ

5. 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, 13.2.2019

         ....................................................                    ..........................................
                   Obec Kocurany            Mg. Ivana Palovčíková

         Objednávateľ  Zhotoviteľ

3


