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ZMLUVA O DIELO 02052019 – Marianka a 3.NMS  
ku OPŽP - splaškovej kanalizácii na SAŽP v 05-2019  

 
 

Čl.1 
Zmluvné strany 

 
 

1. OBJEDNÁVATEĽ:   
 
Obec Marianka 
Zastúpený:   Mgr. Dušan Statelov - starosta 
Sídlo/adresa:  Obecný úrad, Školská ulica 32, 900 33 Marianka 
Tel.:   02 / 659 366 94, mobil: 0911 / 905 760, fax: 02 / 659 35 224 
E-mail:   starosta@marianka.sk a WEB: www.marianka.sk  
IČO:        00304930 a DIČ: 2020643680 
 

a 
 

2. ZHOTOVITEĽ:  
 
Ing. Michal Šišolák 
Zastúpený:   Ing. Michal Šišolák – živnostník v oblasti dotačného poradenstva 
Zapísaný pod č.: OŽP-Z/2008/02433-2 v živnostenskom registri č. 130-19898 na 

Obvodnom úrade v Pezinku – odbore živnostenského podnikania  
Adresa:    Pri štadióne 976/34, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika  
Mobil:    0904 / 569 512, 0915 / 664 512  
E-mail:   michalsisolak@gmail.com   
IČO:    44273169  a DIČ: 1077909107 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. 
Číslo bank.účtu:       0182145453 / 0900 
 
 

 
Čl. 2 

Predmet diela 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť / vypracovať (v zmysle platnej Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku /NFP/ č. 071/1.2 MP/2010 uzatvorenej medzi 
Ministerstvom životného prostredia SR ako poskytovateľom NFP a Obcou Marianka ako 
prijímateľom NFP) na projekt s názvom „Obec Marianka – splašková kanalizácia“ k ITMS-
kódom 24110110113 za monitorované 3. ročné obdobie od ukončenia realizácie jeho 
realizácie, t.j. za obdobie 05/2018 až 04/2019 tzv. 3. Následnú Monitorovaciu Správu 
(3.NMS) na Slovenskú agentúru životného prostredia, Sekciu fondov EÚ, Karloveská ul. 2, 
841 04 Bratislava 4 (v skratke ako “SAŽP“ ako tzv. Sprostredkovateľský organ pre Riadiaci 
organ /SORO/ pre Operačný program Životné prostredie /OPŽP/:  

 pozostávajúci z 3. Následnej Monitorovacej Správy projektu a jej príloh,  
 skompletizovať tento projektový spis s prílohami a pripraviť ho na podpis štatutárnemu 

zástupcovi Objednávateľa najneskôr dňa 15. mája 2019 do 12.hodiny a 
 dohodnúť si s Objednávateľom dodanie spracovaného projektového spisu 3.NMS 

s prílohami na SAŽP v Bratislave, čo je predmetom diela a to za podmienok 
dojednaných v tejto zmluve. 

2. Spis 3.NMS projektu bude vypracovaný podľa požiadaviek a kritérií objednávateľa a v súlade 
s podmienkami stanovenými v grantovej Zmluve o poskytnutí NFP s termínom uzávierky  
na predkladanie a dodanie do 15. mája 2019 do 14.30 hodiny na SAŽP v Bratislave. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu 
podľa Čl.4 tejto zmluvy. 
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Čl. 3 
Doba vykonania diela 

 
1. Zhotoviteľ odovzdá dielo Objednávateľovi  v predpísanej forme a v počte dvoch vyhotovení, 

t.j. jedno pre samotného Objednávateľa a jedno na odovzdanie pre SAŽP tiež najprv 
Objednávateľovi najneskôr dňa 15.05.2019 do 12. hodiny. 

2. Súčasťou odovzdania bude preberací protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. 

 
 

Čl. 4 
Cena diela, platobné podmienky 

 
1. Cena diela v rozsahu čl. 2.1. činní 450 € (slovom: štyristopäťdesiat EUR).   

Cena diela je splatná nasledovne: 
4.1.1 prvá časť odplaty podľa bodu 4.1 v sume  250,00 EUR do 10 pracovných dní  

odo dňa podpisu tejto Zmluvy o dielo a od odoslania 3.NMS záväzne cez 
www.itms.sk na SAŽP a súčasne od odovzdania diela Objednávateľovi 
v stanovenom termíne podľa Čl. 3 bodu 1; 

4.1.2    druhá časť odplaty podľa bodu 4.1 v sume  200,00 EUR do 10 pracovných dní  
            odo dňa schválenia 3. NMS projektu na www.itms.sk zo strany SAŽP, t.j. po jeho  

      odoslaní elektronicky a jej schválení na SAŽP.  
2. Uvedená cena je odmenou za spracovanie diela zhotoviteľom s výstupom v elektronickej 

i tlačenej forme, komplet podľa požiadaviek Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje znášať všetky dodatočné nepredvídané náklady, ktoré vzniknú vinou 

objednávateľa.  
4. Dohodnutá cena diela je konečná a nie je možné ju meniť dodatkami k zmluve.  
5. Zhotoviteľ vystaví na všetky plnenia príslušnú faktúru – daňový doklad. 
6. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

 
 
Čl. 5 

     Práva a povinnosti 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť, resp. zabezpečiť, všetky potrebné doklady a údaje 
uvedené v podmienkach Zmluvy o poskytnutí NFP ako prílohy ku 3. NMS, resp. podklady 
potrebné ku spracovaniu obsahu 3. NMS ku projektu, ktoré vyžaduje SAŽP k 3.NMS  
za sledované 3. monitorované obdobie tj. najmä Objednávateľ Zhotoviteľovi zabezpečí údaje 
o prevádzkových prijímoch a výdavkov za rok od BVS a.s. ako prevádzkovateľa a aktuálne 
údaje o ukazovateľoch projektu do 3.NMS v  termíne  do 10.05.2019 do 12.hod. 

2. Objednávateľ je povinný počas celej doby trvania Zmluvy zabezpečiť Zhotoviteľovi súčinnosť 
v oblasti doplnenia údajov a podkladov na základe jeho požiadavky vyplývajúcej z podmienok  
Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt, a to do 24 hodín od prijatia požiadavky od Zhotoviteľa – 
komunikácia osobne, elektronickou poštou a telefonicky.  

3. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú správne a pravdivé. 
4. Objednávateľ sa zaväzuje poslať poštou alebo e-mailom kópiu dokladu o schválení alebo 

neschválení 3. NMS projektu Zhotoviteľovi, resp. prípadnú výzvu na doplnenie 3. NMS, resp. 
jej úpravu alebo vysvetlenie, ak by bola táto požadovaná zo strany SAŽP. 

 
 

Čl. 6  
Zodpovednosť 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za formálnu správnosť a úplnosť projektu. Nezodpovedá za správnosť  

a pravdivosť informácií, ktoré mu boli poskytnuté Objednávateľom.  
2. V prípade, ak nebude možné z viny Objednávateľa plnohodnotne vypracovať projektový spis 

3.NMS, Objednávateľ nemá nárok na vrátenie už zaplatenej sumy. 
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Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru 
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši 
zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému 
súdu v SR. 

2. Projekt, žiadosť, informácie a podklady použité v spracovanom projektovom spise súvisiace 
s objednávateľom sú dôverné a zhotoviteľ sa ich zaväzuje použiť výlučne na účely vyplývajúce 
z  tejto Zmluvy. Ich ďalšie použitie a prenechanie tretím osobám je možné len s výslovným 
písomným súhlasom Objednávateľa. 

3. Východiskové podklady a spracované materiály zostávajú v archíve zhotoviteľa. 
4. Objednávateľ v súlade s obsahom tohto zmluvného ustanovenia podpisom na tejto zmluve 

slobodne, výslovne a zrozumiteľne vyjadruje a dáva svoj písomný súhlas Zhotoviteľovi  
na spracovanie svojich osobných údajov v zmysle Zákona č.428/2002 Z.z. (v znení neskorších 
zmien a doplnení) a tým aj na získavanie osobných údajov nevyhnutných na dosiahnutie účelu 
spracúvania ich kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov  
na nosič informácií a na poskytnutie osobných údajov z informačného systému inej právnickej 
osobe, fyzickej osobe, prípadne subjektu v cudzine, ak zákon takýto súhlas vyžaduje. Doba 
platnosti súhlasu poskytovateľa je na dobu neurčitú, príp. do písomného odvolania súhlasu 
spracovania osobných údajov objednávateľom, pokiaľ takéto odvolanie nie je v rozpore  
so Zákonom a ďalšími súvisiacimi predpismi.  

5. V prípade ukončenia alebo dočasného pozastavenia činnosti Ing. Michala Šišoláka – 
živnostníka -  ako zhotoviteľa, všetky povinnosti ako aj práva preberie Ing. Martin Šišolák (ako 
SZČO), narodený: 30.07.1982 v Bratislave, s trvalým pobytom: Pri štadióne 14, 900 21 Svätý 
Jur, (IČO: 44 592 396 a DIČ: 1071822631). 

6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

7. Túto Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov odsúhlasenými oboma 
zmluvnými stranami a  podpísanými štatutárnymi zástupcami. 

8. Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej 
zverejnenia na internetovej stránke Objednávateľa. 

9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 
jeden exemplár, rovnakej vážnosti. 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jednotlivým ustanoveniam zmluvy   
porozumeli, súhlasia s nimi a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.  

11. Ďalej vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 
 

V Marianke dňa 10.05. 2019.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________           ________________________ 

              za objednávateľa           za zhotoviteľa 
           Ing. Dušan Statelov        Ing. Michal Šišolák  
        starosta Obce Marianka             dotačný poradca 
 
 
 


