
ZMLUVA O DIELO

NA ZHOTOVENIE ROZVOJOVÉHO DOKUMENTU OBCE

"PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE

NA ROKY 2014 - 2020u

uzavretá podl'a § 536 a nasledujúcich v zmysle zákona c. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

v znení neskorších predpisov

Clánok c. I

Zmluvné strany

Zastúpený:

Sídlo:

ICO:

1.1
Názov:

Zmluvnou stranou na strane objednávatel'a je:

Obec Udavské

Tomáš Pastirák, starosta obce Udavské

Udavské 30, 067 31 Udavské

OO 32 36 83

Bankové spojenie:

Císlo úctu:

Názov:

Zastúpený:
Adresa:

ICO:

Bankové spojenie:
Císlo úctu:

1.2 Zmluvnou stranou na strane zhotovitel'a je:

Regionálna rozvojová agentúra Humenné

Ing. Peter Pichonský - riaditel' RRA Humenné

Štefánikova 18,06601 Humenné

31974708

Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Humenné

8913166001/5600

Clánok c. II

Predmet zmluvy o dielo

2.1 Zhotovitel' sa zaväzuje na základe požiadavky objednávatel'a vypracovatdielo - rozvojový

dokument obce Udavské, t. j. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Udavské na

roky 2014 - 2020 (dalej ako PHSRobce Udavské) za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

2.2 Dokument PHSR obce Udavskébude vypracovaný podl'a požiadaviek a kritérií novelizácie

Zákona c. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, § 8 Program hospodárskeho a

sociálneho rozvoja obce a pozostáva z nasledujúcich castí:

- analytická cast

- strategická cast

programová cast

realizacná cast

- financná cast

vrátane povinných príloh k dokumentu PHSR.

2.3 Objednávatel' sa zaväzuje zhotovené dielo prevziat a zaplatit dohodnutú cenu za vykonanie

diela podl'a Cl. IV. tejto zmluvy.
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Clánok c. III

Spôsob vykonania diela, jeho kvalita a harmonogram jeho spracovania

3.1 Zhotovitel' vytvorí dielo na základe vopred stanoveného postupu. Postup vypracovania

dokumentu PHSR obce Udavskéa predpokladaný harmonogram jednotlivých aktivít

predstavujúcich jeho vypracovanie je súcastou vzájomnej dohody objednávatel'a
a zhotovitel'a diela.

3.2 Zhotovitel odovzdá dielo (PHSR obce Udavské) v tlacenej podobe (lks) a v digitálnej podobe

(lks CD) objednávatel'ovi v termíne najneskôr do šiestich mesiacov od podpisu zmluvy o
dielo.

3.3 Dodržanie uvedeného termínu je závislé od riadneho a vcasného spolupôsobenia

objednávatel'a dojednaného v tejto zmluve.

3.4 Dielo bude vypracované a odovzdané v slovenskom jazyku v tlacenej a digitálnej podobe -

formát Acrobat Reader v takej kvalite, že bude spín.at požiadavky stanoven~~ Novelizáciou

Zákona c. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, § 8 Program hospodárskeho

a sociálneho rozvoja obce.

3.5 Rozsah a štruktúra diela sú závislé od požiadaviek stanovených Novelizáciou Zákona c.

539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, § 8 Program hospodárskeho a sociálneho

rozvoja obce. Zhotovitel' je povinný dodržat všetky právne normy a ostatné potrebné

náležitosti vyplývajúce z procesu vypracovania diela. Zodpovedá za procesnú stránku žiadosti.

Postupuje odborne, konzultuje s objednávatel'om, úradmi, zástupcami relevantných skupín

obcanov (odborných, záujmových, úcelových L zúcastnuje sa na verejných stretnutiach v

dobrej viere dosiahnut ciel - vypracovat rozvojový dokument obce Udavské- PHSR ako

základný rozvojový dokument urcujúci základné línie smerovania obce

Udavskéstrednodobom casovom horizonte (7 - 10 rokov) v súlade s programovacím obdobím

Európskej únie na roky 2014 - 2020 ako aj so rozvojovými dokumentmi na úrovni SR, resp.

VÚC a regiónu.

Clánok c. IV

Cena diela a platobné podmienky

4.1 Odmena za zhotovenie diela definovaného v Clánku C. II predstavuje sumu 900,00 €, slovom

devätsto celých eur.Cena za dielo bude fakturovaná v dvoch rovnakých splátkach. Prvá

polovica sumy do 14 dníod podpisu zmluvy a druhá polovicado 14 dní na úcet zhotovitel'a od

protokolárneho odovzdania diela.

4.2 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky predpokladané administratívne náklady

súvisiace s vypracovaním dokumentu PHSR obce Udavské(tlac dotazníkov, pracovnej a

finálnej verzie dokumentu apod.)

4.3 Objednávatel' sa zaväzuje znášat všetky dodatocné nepredvídané náklady, ktoré vzniknú

vinou objednávatela.

4.4 Dohodnutá cena za vypracovanie diela je konecná a nie je možné ju menit dodatkami k
zmluve.

4.5 Pri omeškaní so zaplatením ceny diela podl'a odseku 4. 2 tohto clánku zaplatí objednávatel

úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej ciastky za každý den omeškania.
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Clánok c. V

Súcinnost objednávatel'a

5.1 Objednávatel' je povinný pocas celej doby trvania zmluvy zabezpecit zhotovitel'ovi súcinnost v

oblasti doplnenia údajov a podkladov na základe jeho požiadaviek.

5.2 Objednávatel' sa zaväzuje aktívne spolupracovat so zhotovitel'om na tvorbe diela a to

nasledujúcim spôsobom a aktivitami:

aktívna propagácia medzi obyvatel'mi obceUdavskév zmysle ozrejmenia potreby prípravy

rozvojového dokumentu pre obec a vzbudenia ich záujmu o jeho prípravu a ich

participáciu na jeho tvorbe

zabezpecenie priestorov pre verejné stretnutia pocas procesu vypracovania dokumentu
PHSR

poskytnutie zhotovitel'ovi všetkých existujúcich rozvojových dokumentov nesúcich

charakter podkladových materiálovvyužitel'ných p~i vypracovaní dokumen~ PHSR

spolupráca pri audite zdrojov, ktoré nie sú obsahom verejne prístupných dokumentova

byt nápomocný pri zabezpecení informácií a údajov takého charakteru, ktoré sú obsahom

štatistických výkazov a evidencií obecných úradov a to podl'a požiadaviek zhotovitel'a.

5.3 Objednávatel' zodpovedá za tO, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád.

5.4 Nedodanie požadovaných podkladov a materiálov zo strany objednávatel'a sa považuje za

porušenie povinností objednávatel'a vyplývajúcich z tejto zmluvy.Zhotovitel' má právo

odstúpit od zmluvy po uplynutí 7-dnovej lehoty od písomnej výzvy objednávatel'a na plnenie.

Zmluva v tejto lehote zanikne uplynutím 7. dna od obdržania výzvy/ pokia l' v tejto lehote

objednávatel' požadované podklady nedodá.

5.5 Ak došlo k odstúpeniu od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvných strán a objednávatel' prejaví

záujem o nedokoncené dielo (rozpracovaný dokument PHSR obce Udavské), môže ho po

dohode so zhotovitel'om odkúpit za primeranú cenu.

Clánok c. VI

Zod poved nost

6.1 Zhotovitel' zodpovedá za vecnú a formálnu správnost finálneho dokumentu PHSR obce

Udavské a postupy použité pri jeho vypracovaní. Nezodpovedá za správnost a pravdivost

informácií, ktoré mu boli poskytnuté objednávatel'om.

6.2 Zhotovitel' zodpovedá za casový harmonogram vypracovania dokumentu PHSR obce

Udavskétak, ako je to stanovené v tejto zmluve.

Clánok c. VII

Mlcanlivost

7.1 Pocas platnosti tejto zmluvy i po jej ukoncení informácie a dokumenty, ktoré objednávatel'

oznací ako "dôverné informácie", nebude ich zhotovitel' verejne. používat, ani nevyzradí tieto

informácie akejkol'vek osobe ci spolocnosti.
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7.2 Termín "dôverné informácie" sa vztahuje hlavne na všetky informácie, ktoré nie sú verejne

známe vrátane akýchkolvek obchodných tajomstiev, know-how ci iných obchodne citlivých
informácií.

Clánok c. VIII

Platnost a úcinnost zmluvy

8.1 Zmluva zacína platit dnom podpisu a nadobúda úcinnost dnom nasledujúcom po dni jej

zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a. Táto zmluva sa uzatvára na dobu urcitú a jej

platnost koncí vypracovaním a odovzdaním diela.

Clánok c. IX

Záverecné ustanovenia

9. 1 Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla a zmeny štatutárnych

orgánov oprávnených vystupovat za objednávatel'a, resp. zhotovitel'a, tieto zmeny oznámia

druhej strane bez zbytocného odkladu.

9.2 Sporné otázky budú prednostne riešené rokovaním zodpovedných zástupcov oboch

zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k takejto dohode, platia v plnom rozsahu príslušné
zákonné ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom

exempláre vo forme originálu po jej podpísaní.

9.4 Zmenu zmluvy možno previest iba písomnými dodatkami podpísanými zástupcami zmluvných
strán.

9.5 Úcastníci si zmluvu precítali, s jej obsahom bez akýchkol'vek výhrad súhlasia,na znak coho ju

v dvoch vyhotoveniach vlastnorucne podpísali.

V Humennom, dna 2 5 -03- 2015 VUdavskom, dna
2 5 -03- 2015

........................................ \ .

Ing. Peter Pichonský

riaditel' RRA Humenné

Regaonálna
rozvojová
agentúra ©

JJlTJ •••"" ••••~~....;I~"'"'I=.IŠtefánikova 18, 066 01 Humenné

lf-O: 3197470g n!/' ?()?1214855
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