
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podra § 536 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

1. Objednávatel': 
Názov: Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo: l. mája 2, 953 O 1 Zlaté Moravce 
Štát: Slovenská republika 
IČO : 00308676 
DIČ: 202 l 058787 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Zastúpený: Ing. Peter Lednár, CSc., primátor 
Telefón: +421 37/6923945 
E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu 
č. účtu: 33422162/0200 
IBAN: SK22 0200 0000 0000 33422162 

2. Dodávateľ: 
Názov: Regionálna poradenská spoločnosť, a. s. 
Sídlo: Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 43 858 3 76 
DIČ: 2022496157 
IČ DPH: SK2022496157 
Zapísaný: Obch. register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa. vložka č. 946/S 
Zastúpený: Ing. Martin Vízner - predseda predstavenstva 
Číslo účtu: 2622188115/1100, vedený v Tatra banke, a.s. 

Článok II 
Úvodné ustanovenia 

1. Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zä.konom č. 
513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znerú a súvisiacimi právnymi predpismi. 
2. Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako ,,zmluva", objednávateľ a 
dodávateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmJuvné strany". 
3. Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. 
III. tejto zmluvy. 

Článok III. 
Predmet plnenia 

l. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná 
dielo - „ Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce 
na roky 2014 - 2020". 
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Podrobný opis predmetu diela: 

Predmetom diela je spracovanie strednodobého strategického doktUnentu Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na obdobie 2014 -2020 (d)alej len ,,PHSR") v zmysle 
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení novely č. 309/2014 Z.z. účinnej 
od 1.1.2015. Dielo dodávateľ vykoná v zmysle „Metodiky na vypracovanie Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcíNÚC a povi1U1ých príloh zverejnených na webovej 
stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
Súčasťou predmetu diela je aj: 

zabezpečenie prieskumu verejnej mienky pre potreby spracovanie diela 
spolupráca s pracovnými skupinami zriadenými objednávateľom s cieľom zabezpečenia 
kvality spracovaného dokumentu 
zabezpečenie výroby a finálneho spracovania tlače PHSR 
prezentácia PHSR ako aj jeho pracovnej verzie dodávateľom v spolupráci s objednávateľom 
vypracovanie PHSR spracovateľom podlieha spolupráci s pracovnými skupinami 
zriadenými za účelom zabezpečenia kvality dokumentu 

Technické spracovanie diela: 
predloženie PHSR v tlačenej verzii (5x) a v elektronickej verzii (v editovateľnom fonnáte) 
na CD/DVD/USB flash disk (Sx), 

2. O~jednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme na základe preberacieho 
protokolu a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zmluvy tak, aby bola realizovaná riadne. včas a v 
súlade s jej podmienkami a postupovať pti plnení zmluvy s odbornou starostlivosťou. 

4. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za realizáciu diela v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, 
ktorá dielo skutočne realizuje. 

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie 
záväzkov z tejto Zmluvy. 

Čl.IV 
Doba dodania a prevzatia diela 

t. Dodávateľ odovzdá dielo objednávateľovi najneskôr do 90 dní od nadobudnutia účinnosti tejto 
zmluvy o dielo. 

2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
dojednaného v tejto zmluve. 

3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený vypracovaním, protokolárnym odovzdaním 
a prevzatím diela. 
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Čl. v 
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 

l. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť všetky potrebné údaje, podklady a doklady pre vypracovanie 
predmetu diela, v stanovenom termíne, podľa požiadaviek dodávateľa 

2. O dni meškania poskytnutia všetkých a kompletných podkladov podľa ods. l sa predlžuje termín 
odovzdania diela. 

3. Objednávateľ je povinný počas celej doby trvania zmluvy zabezpečiť dodávateľovi súčinnosť 
v oblasti doplnenia údajov, podkladov a dokladov na základe jeho požiadavky. 

4. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané údaje, podklady a doklady sú bez vád, 
v požadovanej forme, kvalite a požadovanom množstve. 

S. Dodávateľ je povinný predložiť pracovnú verziu diela „PHSR" na konzultáciu a posúdenie pred 
vypracovaním a zhotovením finálnej verzie diela: „PHSR", a to v termíne podľa vzájorru1ej dohody. 

Čl. Vl 
Cena diela, platobné podmienky 

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa tejto zmluvy je dojednaná vzájomnou 
dohodou zmluvných strán. 

2. Cena predmetu plnenia v rozsahu Čl. II1 a IV. a predstavuje čiastku: 

Cena bez DPH: 5000,00 EUR 
DPH / 20%: 1000.00 EUR 
Cena celkom: 6000.00 EUR 

( slovom : Šesťtisíc EUR) 

Túto sumu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť po prevzatí diela a v lehote do 30 dní od doručenia 
faktúry. Prílohou faktúry bude preberací protokol. 

3. Dohodnutá cena je konečná, zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s prípravou, zhotovením 
a odovzdaním diela vrátane nákladov na dopravu. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje znášat1 všetky ďalšie dodatočné nepredvídané náklady v súvislosti 
s vypracovanou a schválenou verziou diela, ktoré vzniknú vinou objednávateľa. 

ČI. VU 
Zodpovednost' 

1. Dodávateľ zodpovedá za včasné odovzdanie diela; „PHSR·'. Dodávateľ nezodpovedá za 
správnosť a pravdivosť údajov, podkladov a dokladov, ktoré mu boli poskytnuté objednávateľom. 

2. Dodávateľ zodpovedá za úplnosť a celistvosť diela a jeho obsahovú akceptáciu za predpokladu 
dodania komplexných údajov, podkladov a dokladov objednávateľom v požadovanej forme, 
množstve. rozsahu a kvalite. 

3. Dodávateľ zodpovedá za požadovanú kvalitu diela v súlade s touto zmluvou, metodikou a 
príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že dielo bude vyhotovené v rozpore s touto zmluvou, 

metodikou a príslušnými právnymi predpismi, má objednávateľ právo na odstúpenie od tejto 
zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností. 
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ČI. VIII 
Vlastnícke právo k dielu 

1. Vlastníkom zhotoveného diela je dodávateľ. 

2. Vlastníctvo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím 
zhotoveného diela. 

Čl. IX 

Ostatné dojednania 

1. Zmluvné strany sa zaväzUJU, ze vypracované dielo, údaje, podklady a doklady použité pri 
vypracovaní diela súvisiace s objednávateľom sú dôverné a ich použitie je výlučne spojené iba pre 
účely vyplývajúce z tejto zmluvy. 

2. Ich ďalšie použitie a prenechanie tretím osobám je možné len s výslovným súhlasom 
objednávateľa. 

ČI.X 
Záverečné ustanovenie 

1. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s celým obsahom zmluvy je vyjadrený podpisom 
obidvoch zmluvných strán. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
stránke objednávateľa. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve 
vyhotovenia a Dodávateľ jedno vyhotovenie. 

3. Práva a povinnosti objednávateľa a dodávateľa, pokiaľ nie sú stanovené zmluvou, riadia sa 
Obchodným zákonníkom v platnom znení a predpismi s ním súvisiacimi. 

4. Zmenu zmluvy možno previesť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami 
zmluvných strán. 

V Zlatých Moravciach, dňa 

~~~ 
... ~ ................... . 
za objednávateľa: 
Mesto Zlaté Moravce 
Ing. Peter Lednár, CSc. 

~E.STo 
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A~ 
······················ ········ ·· ········· 
za Dodávateľa 
Ing. Martin Vízner 
Regionálna poradenská 
spoločnost'. a. s. 

Rp S Regionálna p~rad~nská 
s polocrmst, a . s . 

Skuteckého 12, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 43 858 376, IČ DPH: SK2022496157 
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