
Zmluva o dielo Č. 201507

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ČI. l

Zmluvné strany

1.1. Názov:

Sídlo:

Zapísaná:

IČO:

DIČ:

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.

Lekárovce 502, 072 54

v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra SR

42409179

2120098167

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

Číslo účtu: 8683727001/5600

Zastúpená: Milan Ormezey, predseda výkonného výboru

(ďalej len "objednávatel''')

a

1.2. Názov:

Sídlo:

Zapísaná:

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

Strojárenská 3, 04001 Košice

v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby

číslo OVVS/l0/2003

31257402

2021734902

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 0447192002/5600

Zastúpená: Ing. Jaroslav Tešiiar, PhD., riaditel'
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Šuľak

(ďalej len "zhotovitel''')

ČI. 2

Predmet plnenia

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo podľa tejto zmluvy a záväzok

objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie.

2.2 Predmetom diela je koordinácia prípravy a spracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného

komunitou (ďalej len stratégia CLLD) pre MAS Zemplín pod Vihorlatom (ďalej len MAS) podľa

Manuálu na spracovanie stratégie CLLDvydaného Pôdohospodárskou platobnou agentúrou dňa

19.5.2015. Príprava stratégie CLLD musí byť realizovaná v úzkej spolupráci s členmi, orgánmi a

miestnymi koordinátormi MAS.

2.3 Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len "Stratégia CLLD") bude hlavným

nástrojom pre úspešný rozvoj územia obyvateľov žijúcich v obciach združených v MAS Zemplín

pod Vihorlatom, v ktorom budú integrované ciele, zdroje a najvhodnejšie aktivity do jedného

celku.
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2.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za spracovanie kapitol Stratégie CLLD, ktorých obsahom bude:

a) Audit zdrojov územia (ľudské, prírodné, organizačné, kultúrne, ekonomické) - všeobecný

popis územia a analýza súčasného stavu, prírodných pomerov, demografickej situácie,

spoločenských, inštitucionálnych, materiálnych, kultúrnych a historických zdrojov;

b) Vyhodnotenie zdrojov územia pomocou SWOT a problémovej analýzy - odborné

vedenie a facilitácia diskusií po obciach (mikroregiónoch), sumarizácia, triedenie

a finalizácia, problémová analýza;

c) Zostavenie strategického rámca - stanovenie vízie, strategických cieľov a priorít,

definícia špecifických cieľov a opatrení;

d) Akčný plán a nastavenie realizácie stratégie vrátane finančného rámca

e) Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť

2.5 Štruktúra a obsah kapitol Stratégie CLLD sa môže upraviť na základe metodiky zverejnenej

Riadiacim orgánom pre Program rozvoja vidieka. V prípade potreby bude táto zmena ošetrená

dodatkom k tejto zmluve.

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri vypracovaní Stratégie CLLD a to tým že

zabezpečí:
a) vytvorenie partnerstva v MAS Zemplín pod Vihorlatom fungujúceho na princípoch

LEADER (zastúpenie zástupcov zapojených obcí, podnikateľov a mimovládnych

organizácií)

b) účasť miestneho obyvateJ'stva a členov MAS na pracovných stretnutiach ktoré

zorganizuje spolu so spracovateľom pre potreby vypracovania Stratégie CLLD na úrovni

mikroregiónov, prípadne na úrovni obcí.

c) šírenie relevantných informácií dostupnými miestnymi informačnými kanálmi (miestny

rozhlas, miestne tlačoviny a vývesné tabule) a prostredníctvom web stránky MAS

2.7 Objednávatel' a jednotlivé obce zapojené do MAS Zemplín pod Vihorlatom poskytnú potrebné

údaje o ľudských, prírodných, organizačných, kultúrnych, ekonomických zdrojoch pre potreby

vypracovania auditu (podl'a bodu 2.4 tejto zmluvy).

2.8 Zhotoviteľ dodá predmet diela v mieste plnenia - sídle objednávatel'a v tlačenej verzii v dvoch

vyhotoveniach a v elektronickej verzii v editovateľnom formáte (* .doc, * .docx).

2.9 Objednávateľ prevezme predmet diela na základe písomného protokolu uzavretého medzi

zhotoviteľom a objednávatel'om.

ČI.3
Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia do 30.11.2015. Ak výzva na

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 19.2 Programu rozvoja

vidieka stanoví iný termín uzávierky, zmenený čas plnenia bude ošetrený dodatkom k tejto

zmluve.

3.2 Dodržanie vyššie uvedených termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia

objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Pod riadnym a včasným spolupôsobením sa rozumie

najmä organizácia stretnutí s miestnymi aktérmi a poskytnutie analytických údajov potrebných

k spracovaniu stratégie. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je

zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

Termíny je možné vodôvodnených prípadoch zmeniť na základe písomného súhlasu

objednávateľa.
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ČI.4

Cena za dielo a jej splatnosť

4.1 Cena za riadne vykonanie diela podľa čl. 2. ods. 2 tejto zmluvy je 8 000 EUR (slovom osemtisíc

EUR) súhrnne za celé dielo.

4.2 Objednávatel' zaplatí za dielo na základe faktúry s lehotou splatnosti 14 dní po dodaní

a odsúhlasení predmetu diela.

ČI.5

Práva a povinnosti zhotovitel'a

5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne podľa článku 2 tejto zmluvy na svoje náklady ana

svoje nebezpečenstvo.

5.2 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním časti diela aj inú osobu, pričom zodpovedá akoby

dielo vykonával sám.

5.3 Zhotovitel' sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil

pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe.

ČI.6

Práva a povinnosti objednávatel'a

6.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotovitel'ovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne

vykonanie diela.

Patričnou súčinnosťou sa rozumie najmä:

• vytvoriť také podmienky spolupráce, aby zhotovitel' mohol riadne a včas splniť svoj

záväzok,

• určiť osobu alebo osoby, ktoré budú zodpovedné za komunikáciu a poskytnutie

nevyhnutných informácií.

6.2 Objednávatel' je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu

diela. Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávatel'a bez

zbytočného odkladu o skutočnom stave prebiehajúcej prípravy predmetu diela.

Článok 7

Záruka a zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené a dodané podľa podmienok dohodnutých

v tejto zmluve, že počas záručnej doby dvoch rokov odo dňa protokolárneho odovzdania

a prevzatia diela bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vyzvanie objednávateľa odstráni bez zbytočného odkladu prípadné

vady zistené počas vykonávania diela, najneskôr do 15 dní od oprávnenej reklamácie

objednávatel'a.

7.3 Objednávateľ má právo prezrieť dodané dielo a v prípade, že bude mať zjavné vady, reklamovať

ich u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Ostatné vady môže objednávateľ reklamovať vtedy,

ak boli spôsobené porušením povinnosti zhotoviteľa. Objednávateľ má v prípade vád diela právo

na bezplatné odstránenie vád v dohodnutej obojstranne primeranej lehote.
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7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené tým, že objednávateľ vykonal svojvoľné

zásahy do diela bez súhlasu zhotoviteľa.

7.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku toho, že nedodal

zhotoviteľovi informácie ním určené a potrebné pre vykonanie diela, o ktoré zhotoviteľ požiadal,

príp. ich objednávateľ nedodal včas.

ČI.8
Sankcie

8.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa článku 3 ods. 2 je zhotoviteľ

oprávnený požadovať od objednávateľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za

každý deň omeškania.

8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela je objednávateľ oprávnený požadovať od

zhotoviteľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

ČI.9
Zánik zmluvy

9.1 Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.

9.2 Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán.

9.3 Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak jedna zo zmluvných strán

opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy.

9.4 V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo zmluvu vypovedať v zmysle porušenia vyššie

uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán, druhá

zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť

porušila a dať jej 5 dňovú lehotu na odstránenie porušujúceho stavu.

9.5 Pokiaľ k odstráneniu porušujúceho stavu v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana

oprávnená podať písomnú výpoveď.

9.6 Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.

9.7 Ukončením zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať

záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.

Čl. 10

Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1 Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami

Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

10.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa

vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané

zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.

10.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

10.4 Zmluvné strany sa zaväzujú urobiť príslušné zmeny v identifikácii zmluvných strán v tejto

zmluve, pokiaľ budú potrebné v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry.

10.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu

o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo
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zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu diela, je táto zmluvná strana povinná okamžite

o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu.

10.6 V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany

zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu prioritne vzájomnou dohodou.

10.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane dva

podpísané rovnopisy.

10.8 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe

. pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných

podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej

obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

, . .2? 03, (JO 4!:J-' .,
V Lekárovciach, ~/ Miestna akčná skupina6- Zemplín pod Vihorlatom, O,Z.

/~ 42409179 OIC 2120098167
.......~ .... / .
Milan Ormezey, za objednávateľa

V Košiciach, 2 e. <f. 2.o {S Agentúra na POdporn reOloMlneho
rozvoja Košice n.o.

(j ~ Stro/árenská 3'1040 01 KOŠICE

Ing. Jaroslav Tešiiar, PhD., za zhotoviteľa
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