Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle§ 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Miloslavov
Sídlo: Radničné nám. 181/1, 900 42 Miloslavov
IČO: 00304948
DIČ:2020662182
Zastúpenie: Milan Baďanský, starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)
a

Zhotoviteľ: PROROZVOJ, s. r. o.
Sídlo: Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava
IČO: 50 451 022
DIČ: 2120 3643 34
Zastúpenie: Ing. Martin Gregor, konateľ spoločnosti
IBAN: SK97 8330 0000 0024 0105 1860
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Predmet zmluvy
2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe dohodnutej cenovej ponuky, ktorá bola dohodnutá s objednávateľom ako konečná
cena za dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vypracuje zhotoviteľ programový
rozvojový dokument v zmysle schválenej metodiky Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Miloslavov na roky 2021 - 2025.
2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za zhotovenie diela dohodnutú cenu a poskytne
zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie a spoluprácu, ktorá je potrebná pred/počas/po vypracovaní dokumentu,
ktorého vypracovanie je predmetom tejto zmluvy.

2.3.
Predmetom zmluvy je dodanie vypracovaného PHRSR, v celkovom rozsahu, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Celkový
rozsah je rozsah stanovený nezáväznou metodikou na vypracovanie PHRSR resp. štruktúrou, ktorá je definovaná
v portáli E-PRO ako výsledná štruktúra dokumentu. Zhotoviteľ ďalej vypracuje dotazníkový prieskum verejnej mienky
obyvateľov riešenej obce, ktorý bude spracovaný intemetovou formou pokiaľ nie je dohodnuté inak.
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2.4.
Objednávateľ berie na vedomie, že výsledný dokument môže byť spracovaný vo webovom portáli E-PRO, ktorý je
dostupný na adrese www.obce-epro.sk a zverejnený v časti „Publikované dokumenty.“

3. Čas plnenia
3.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi dokument, ktorý je predmetom tejto zmluvy v dohodnutých termínoch.

Začiatok spracovania: október 2020
Ukončenie spracovania: do 30.11.2020
Odovzdanie objednávateľovi: elektronicky PDF; editovateľná verzia portálu E-PRO

3.2
Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve.
Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ povinný v omeškaní so splnením
povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
4. Spolupôsobenie objednávateľa
4.1
Zhotoviteľ pri procese tvorby programového dokumentu PHRSR dodrží všetky normy a bude sa riadiť odporúčanou
formou vyhotovenia uvedenej v metodike. Metodika nie je záväznou formou a tak môže zhotoviteľ meniť rozsah
a kvalitu na základe potrieb obce.

4.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení informácií, ktoré
budú potrebné pri vypracovaní dokumentu pre objednávateľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže
poskytnúť vlastnými silami, zabezpečí svojho zástupcu z príslušného obecného úradu v dotknutom území, s ktorým
bude zhotoviteľ môcť komunikovať.
4.3
Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád.

4.4
Zodpovednosť za dielo preberá objednávateľ v čase a dátume ihneď po prevzatí a odsúhlasení diela.
4.5
Objednávateľ je povinný vykonať bezplatnú a nezáväznú registráciu do prostredia portálu E-PRO prostredníctvom
ktorého je dokument spracovávaný.
5. Cena a platobné podmienky
5.1
Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
nasledovne:

Cena číslom: 990 EUR
Cena slovom: deväťstodeväťdesiat eur
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5.2
Podkladom pre vyplatenie dohodnutej ceny za spracovanie dokumentu bude faktúra vystavená Zhotoviteľom so
splatnosťou 30 dní.

5.3
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi nárok na úhradu vzniknutých
nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o
rozhodnutie.

6. Zodpovednosť za chyby, záruka
6.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje na dielo zámku v trvaní 48
mesiacov. Počas trvania zámky zodpovedá zhotoviteľ za to, že dielo je zhotovené riadne, v súlade s ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ustanoveniami tejto zmluvy, metodikou a prípadne inými právnymi dokumentmi relevantnými
so spracovaním diela.

6.2
. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle ust. § 560 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

6.3
Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a
zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil
objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.4
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne reklamácie /závady diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote
do 21 dní od uplatnenia reklamácie. Objednávateľ je v tom čase povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebné podklady.
6.5
Výhrady obecného zastupiteľstva k projektu pri jeho prerokovaní po dodaní sa neposudzujú ako závady prác.

7. Záverečné ustanovenia

7.1
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou a po dohode oboch zúčastnených strán.
7.2
Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa
zaväzujú upraviť zmluvu písomnou formou vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.
7.3
Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa. Zhotoviteľ má práva na vlastníctvo dokumentu pokiaľ
dokument neodovzdá objednávateľovi po jeho kompletnom vypracovaní a vyplatení dohodnutej ceny za dielo.
Zhotoviteľ má právo ďalej používať dielo na propagačné účely t.j. ako svoje portfolio.
7.4
Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.
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Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek
nátlaku, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by
mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy, že si zmluvu riadne prečítali a pochopili a na znak súhlasu
s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
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