
KYSUCE.

REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA KYSUCE
NÁMESTIE SLOBODY 30

02201 ČADCA

ZMLUVA O DIELO Č. 34 / 2011
uzavretá podľa §536 a nasledujúcich Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v zneni neskorších zmien medzi

Zhotoviteľ:
Názov:
Adresa:
zastúpený:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:

Objednávateľ:
Názov:
Adresa:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ Dl)H:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:

Regionálna rozvojová agentúra Kysuce
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Mgr. Marta Sláviková, riaditeľka
36149985
2021683257
Nie sme platcom DPH

í
00421 41/433 5603, manazer1@rrakysuce.sk
/ ďalej len: "Zhotoviteľ" /

Mesto Čadca
Námestie slobody 30, 022 27 Čadca
Ing. Milan Gura, primátor
00313971
2020552974
Nie sme platcom DPH
Dexia banka Slovensko, a. S.,

0202719005/5600
RNDr. Miloslav Šulgan CSc., oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
/ďalej len: "Objednávateľ"/

ČLÁNOK 1.
PREDMET ZMLUVY

1.1 Na základe vyhlásenej VÝZyry na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci:
Operačného Cezhraničná spolupráca Slovenská republika - Česká republika 2007 -
progran1.U: 2013
Prioritná os: 1.1 1.2 Spolupráca a sieťovanie
Názov žiadosti: PARTNERSTVO MIEST ČADCA A ROŽNOV POD RADHOŠTEM

1.2 Zhotoviteľ vyhotoví a dodá objednávateľovi jeden originál a štyri kópie formulára žiadosti o NFP
v tlačenej forme vrátane príloh, zviazanú do hrebeňovej väzby.

ČLÁNOK 2.
LEHOTA NA ZHOTOVENIE DIELA, SPLNENIE POVINNOSTI VYKONAŤ DIELO A NADOBUDNUTIA VLASTNÍCTVA

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne podľa ,rýz,ry a ústnej dohody s objednávateľom,
minimálne 10 dní po odovzdaní kompletnej technickej dokumentácie a všetkých povinných a
nepovinných príloh, ktoré sú uvedené vo výzve. Zhotoviteľ je povinný si vyžiadať všetky prílohy
písomne bezodkladne po podpise tejto zmluvy, v prípade potreby ďalších príloh zistenej
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v priebehu realizácie diela bezodkladne po ich zistení, tak aby nebolo ohrozené riadne splnenie
diela.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní diela v sídle zhotoviteľa v termíne najneskôr 2 pracovné
dni pred uzávierkou výzvy, t.j. 28. 10.2011, po tomto termíne nemá objednávateľ záujem o dielo.

2.3 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na
objednávateľa prevzatím a zaplatením dohodnutej ceny za zhotovenie diela.

ČLÁNOK 3,
CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších prepis ov vo výške 1 200 € (slovom jedentisíc dvesto Euro), čím budú uhradené režijné
náklady zhotoviteľa súvisiace s vypracovaním žiadosti o NFP.

3.2 Podkladom pre úhradu bude faktúra za zhotovenia diela, ktorá musí obsahovať náležitosti
potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu v zmysle platnej legislatívy.

3.3 Úhrada definovaná v bode 3.1 zhotoviteľ vyfakturuje po odovzdaní diela objednávateľovi.
Splatnosť faktúry bude 14 dní.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vyfakturovanú ceny diela v dohodnutých lehotách splatnosti.

Článok 4.
ZMLUVNÉ POKUTY

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ aj objednávateľ sú oprávnení účtovať zmluvnú pokutu
za omeškanie s plnením nasledovných povinností:
a) za omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela zmluvnú pokutu vo výške 150,- €.
b) za omeškanie objednávateľa s platením faktúry po uplynutí lehoty splatnosti, zmluvnú pokutu
za každý delí. omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy

ČLÁNOK 5.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

5.1 Objednávateľ je povinný zistené vady zhotoveného diela oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného
odkladu po ich zistení, resp. oznámení riadiacim orgánom.

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyjadriť sa k oznámeným vadám do troch kalendárnych dní od oznámenia
a v tomto časom úseku ich aj odstrániť.

ČLÁNOK 6.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
6.2 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená po

vzájomnej dohode podľa ich vážnej a slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, čo dosvedčujú svojím podpisom.

6.3 Zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach, ktoré majú vlastnosti originálu, pričom jedno
vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie objednávateľ.

6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za obsah a vierohodnosť dodaných podldadových materiálov,
účtovných dokladov a iných vecí, ktoré mu boli dodané objednávateľom ako podklady potrebné
k zhotoveniu diela.

6.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto
211.1.1uvya v súvislosti s plnením tejto zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné a za obchodné
tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka.
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V Čadci, dňa 14.10.2011

\ 17.{. .' y c, I

M M Sl' '1" .1.gr. art a aV1cová : _
riaditeľka RRA Kysuce

V Čadci, dňa 14.10.2011

Ing. Milan Gura
Primátor mesta Čadca


