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 Zmluva o dielo č. 2013-02-0 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: Obec Štiavnik 
   Sídlo: Obecný úrad 013 55 Štiavnik 1350 

 IČO:00321672  
 DIČ:2020618567  

   v zastúpení- Ing. Štefan Vároš, starosta obce 
 

Zhotoviteľ:  Fénnix s.r.o. 
   Sídlo: 1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov  
   IČO: 45 376 107 
   DIČ: 2022965296 
   Banka: VÚB, a. s. 
   Číslo účtu: 2707030851/0200 
   v zastúpení – Ing. Peter Bibza, konateľ spoločnosti 

 Č. obchodného registra: oddiel Sro, vložka č. 25073/T  
   

    
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa za podmienok stanovených touto zmluvou: 
1. Spracovať žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre Recyklačný 

fond, ktorá bude zameraná na obstaranie zberných nádob určených na separovaný zber 
opotrebovaných pneumatík, papiera, plastov a skla v obci. Súčasťou žiadosti je aj finančná 
analýza projektu. 

2. V prípade schválenia projektu a jeho realizácie zabezpečiť manažment a monitoring projektu. 
 
 

          ČL. III. 
Doba trvania 

 
 Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu zmluvnými stranami a končí  
odovzdaním diela v zmysle čl. II. zmluvy objednávateľovi a v prípade udelenia grantu 
splnením dohodnutých podmienok v zmysle čl. VI. 
 
 

Čl. IV. 
Povinnosti zhotoviteľa 

 
1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 

podľa pokynov objednávateľa a zaväzuje sa chrániť jeho záujmy, ktoré zhotoviteľ 
pozná alebo musí poznať. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých 
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skutočnostiach zistených alebo mu poskytnutých pri plnení tejto zmluvy. Tento 
záväzok nezaniká ani po ukončení tohto zmluvného vzťahu. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu ani po jeho 
skončení nezneužije akékoľvek informácie, ktoré zhotoviteľ získal v súvislosti 
s plnením tejto zmluvy. Zneužitím informácií sa rozumie ich poskytnutie, resp. 
umožnenie ich získania tretím osobám s výnimkou osôb, ktorým budú informácie 
poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne informovať povereného zástupcu objednávateľa 
o všetkých významných skutočnostiach a o postupe prác. 

4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri 
plnení predmetu tejto zmluvy a ktoré môžu mať významný vplyv na zmenu pokynov 
objednávateľa. V prípade, že sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli zásadným 
spôsobom ovplyvniť jeho činnosť, je zhotoviteľ povinný vyžiadať si od objednávateľa 
pokyny, ako postupovať. 

5. Objednávateľ súhlasí s tým, že údaje o ňom ukladá zhotoviteľ do elektronickej 
databázy a automaticky ich spracováva.   

6. Zhotoviteľ je oprávnený v mene objednávateľa podpisovať zmluvy a iné dokumenty  
len na základe overenej plnej moci vystavenej objednávateľom pre zhotoviteľa. 

7. Zhotoviteľ je oprávnený v mene objednávateľa rokovať s tretími osobami na základe 
overenej plnej moci vystavenej objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný viesť písomné 
záznamy z rokovaní a informovať objednávateľa o ich priebehu. 

 
 

Čl. V. 
Povinnosti objednávateľa 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť 

pri plnení jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, najmä mu poskytne všetky 
potrebné podklady, doklady a údaje, ktoré sú potrebné pri plnení predmetu tejto  
zmluvy a bude ho úplne a pravdivo informovať o jestvujúcom skutkovom stave. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania tejto zmluvy bude zabezpečovať 
činnosti v zmysle čl. II. tejto zmluvy výlučne prostredníctvom spoločnosti zhotoviteľa 
a nevstúpi do zmluvného vzťahu s treťou osobou v predmete plnenia dohodnutom 
v tejto zmluve. 

 
 

Čl. VI. 
Cena diela 

 
1. Do 14 dní od odovzdania diela sa objednávateľ zaväzuje vyplatiť zhotoviteľovi 
časť dohodnutej ceny diela sume 498,- €. 
2. V prípade schválenia žiadosti Recyklačným fondom sa objednávateľ zaväzuje 
vyplatiť zhotoviteľovi zvyšok dohodnutej ceny diela v sume 1008,- € a to do 14 dní od 
doručenia oznámenia o schválení projektu objednávateľovi. 
3. Služby budú vyplatené na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom so splatnosťou 
14 dní od jej doručenia objednávateľovi, pričom faktúra bude vyúčtovaná na základe 
platnej legislatívy SR. 
4. V prípade omeškania úhrady s úhradou jednotlivých splátok je zhotoviteľ 
oprávnený       účtovať si úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania. 
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Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a ich platnosť je 

podmienená súhlasom oboch zmluvných strán. 
3. Otázky touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po jednom vyhotovení. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť pre uzavretie tejto zmluvy nie je 

obmedzená. 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich vôle, že táto zmluva nebola 

uzavretá za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu pred podpisom prečítali, 
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 

V Leopoldove                   dňa : 03.06. 2013 
 
 
 
 
   ––––––––––––––––––––    –––––––––––––––––––– 
  objednávateľ      zhotoviteľ 


