ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 535 až 565 a nasl. Obchodného zákonníka
(Zákon č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov)

I. ZMLUVNÉ STRANY
OBJEDNÁVATEĽ:
Organizácia:

Obec Selec

Adresa:

Selec 73, 913 36 Selec

IČO:

00311952

Bankové spojenie:

605660001/5600, Prima banka Slovensko

Štatutárny zástupca:

MVDr. Stanislav Svatík - starosta obce

a
ZHOTOVITEĽ:
Organizácia:

Gaudeo n.o.

Adresa:

Jilemnického 4/2, 018 51 Nová Dubnica

IČO:

45741824

Bankové spojenie:

2924902898/1100, Tatra banka a.s.

Štatutárny zástupca:

Mgr. Branislav Cvacho, riaditeľ

II. PREDMET PLNENIA
Predmetom tejto zmluvy je spracovanie Žiadosti o podporu formou
dotácie na činnosť L1 Enviromentálneho fondu 2015 v zmysle
všeobecného zadania podľa popisu uvedeného v článku III. tejto zmluvy.

III. PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY
a) Zhotoviteľ zabezpečí vyhotovenie a spracovanie Žiadosti o podporu
formou dotácie na činnosť L1 Enviromentálneho fondu 2015,
ktorá pozostáva z:
1.

Originálu a kópií žiadosti o nenávratný finančný príspevok (FP)
v zmysle aktuálnej výzvy

2.

Povinných

príloh

a ďalších

dokumentov

vyžadovaných

riadiacim

orgánom k tejto výzve
b) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo do 7 dní od vyhlásenia
priebežnej výzvy Environmentálnym fondom SR.
c) Objednávateľ
súčinnosť

pri

sa

zaväzuje

poskytnúť

zabezpečovaní

plnenia

zhotoviteľovi
predmetu

nevyhnutnú

tejto

zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť povinné prílohy pre projekt, ak
ich povaha neumožňuje tieto zabezpečiť zhotoviteľovi.
IV. DOHODNUTÁ ODMENA
a)

Zmluvné strany sa dohodli na odmene v celkovej výške 990 €
(slovom:

deväťsto

deväťdesiat

eur)

za

odovzdanie

prác

špecifikovaných v článku III. tejto zmluvy.
b)

Odmena je splatná nasledovne:

1. na účet zhotoviteľa do 14 dní po odovzdaní diela objednávateľovi 500 €.
2. na účet zhotoviteľa do 14 dní po schválení žiadosti Enviromentálnym

fondom objednávateľovi 450 €.
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
a)

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

b)

Zmluvu

možno

meniť

len

písomným,

obojstranne

podpísaným

dodatkom.
c)

Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom a
toho, že ju bez výhrad pochopili, ju podpísali.

V Selci, dňa

.....................................
Za Objednávateľa

....................................
Za Zhotoviteľa

