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Zmluva o dielo č. 2019/EN/..?..? Ó Ĺ/
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom zneni'

1. Zhotoviteľ :

NÁZOV SPO LOČN OSTl : M.O.  holding,  s.  r.  o.

sÍDLo: Dolný Val  70, 010 01  Žilina

IčO: 46 870 041

DIČ; 2023740158

lč  DPH:

VZASTÚPENĺ: Jozef  Kovačik ,  konatel'

BANKOVÉ  SPOJENIE: Fio  Banka  a.s.

ČÍSLO  ÚČTU: 2600459404 / 8330

NÁZoV  ÚČTU: M.O.  holďng

čĺsLO  ÚČTU  IBAN: SK33 8330 0000 0026 0045 9404

SWIFT: FIOZSKBA

EMAIL: consultingholding.x@gmail.com

(d'alej  len  zhotovitel')

2. Objednávateľ :

NÁZOVOBCE: Obec  Rudňany

'       sĺDLO: '     05323Rudňany234

lčo; 00329533

DIČ: 2020717842

lč  DPH:

VZASTÚPENl': Bc.  Rastislav  Neuvirth

BANKOVÉ  SPOJENIE: Všeobecná  úverová  banka,  a.s.

ČÍSLO  ÚČTU: 2412 0592/0200

NÁZOV  ÚČTU:

ČĺsLO  ÚČTU  IBAN: SK03 0200 0000 0000 2412 0592

SWIFT:

EMAIL: obec@rudnany.sk

(d`alej  ako ,,objed návateľ")



1              Úvodné ustanovenie

1.     Zmluvné strany vzájomne  prehlasujú,  že  sa  presvedčili  o  Ídentite druhej  zmluvnej  strany a  že označenie

zmluvných  strán  uvedené v záhlavĺ tejto zmluvy zodpovedá  aktuálnemu  stavu  zapi'sanému v  registroch.

11              Všeobecné  ustanovenia

1.   Zhotoviteľ sa  zavazuje,  že  za  doiednanú  cenu  vykoná  pre  objednávateľa  dĺelo  podľa  čl,111  tejto  zmluvy.

2.   Obiednávatel`  sa  zavazuje  dokončené  dielo  prevziat'  a   za  dielo  zaplatit`  zhotoviteľovi  dojednanú  cenu

podľa  článku  Vll  tejto  zmluvy.

111.             Predmet zmluvy

1.    Predmetom   tejto   zmluvy  je   záväzok   zhotoviteľa   pripravit'   pre   objednávateľa   spracovanú   Žiadosť

o  poskytnutie   dotácie   a  Záväznej   osnovy   projektu   (ak   to   výzva   vyžaduje)   pre   projektový   zámer

Výstavba  verejne  pri'stupnej  elektrickej  nabíjacej  stanice  v  obci  Rudňany"  v stanovenom  rozsahu
a  kvalite  pre  účely zĺskania  dotácie v  rámci výzvy  na  predkladanie žiadostĺ o dotáciu  a to  pre:

Výzva  :  Podpora  budovania verejne  prĺstupných  elektrických  nabi'jacĺch  stanĺc

Vyhlásená:   Ministerstvo  hospodárstva  Slovenskei  republiky

I(ód výzvy :  č.  18409/2019-4210-36886  (ďalej  len „dielo")

lv.           Vykonanie diela

1.      Zhotovitel'  sa  zaväzuje  vykonat`  dielo  v  zmysle  čl.111  tejto  zmluvy  s  termi'nom  začatia  plnenia  do  2  dní

odo   dňa    podpĺsania   tejto   zmluvy   oboma   zmluvnými   stranamĺ   a   s   termínom   ukončenia   plnenia

najneskôr  do  3  dnĺ  pred  ukončeni`m  termĺnu  na  podávanie  Žiadosti'  o  dotáciu  v rámci  výzvy  uvedenej

v  čl.111  tejto  zmluvy.

2.      Pri  vykonávanĺ diela  postupuje zhotoviteľsamostatne.

3.     Zhotovitel` nie je v omeškanĺ  s  plneni'm  záväzku,  ak  mu  objednávateľ neposkytol  potrebnú  súčinnost'.  0

prevzati'   dokončeného   diela   musi'   byt'   spi`saný   odovzdávact`   protokol   pcdpĺsaný   objednávateľom   a
zhotoviteľom.   Deň   podpĺsu   protokolu   oboma   zmluvnýmĺ   stranami   sa   považuje   za   deň   odovzdania

diela.

V.             Povinností objednávatel'a

1.     Objednávatel`  sa  zaväzuje  zabezpečit`  pre  zhotoviteľa  dodanie  dokladov  a vysvetlenĺ,  ktorý je  potrebný

k  vykonaniu   diela,   najmä  je   povinný   zabezpečit'  všetky   povinné   pri'lohy   podľa   výzvy.   Zhotoviteľ  sa

zaväzuje  prevzatie  dokladov  písomne  potvrdĺt',  pričom  na  tento  účel   postačuje  potvrdenie  zaslani'm

emailovej  správy.

2.      Objednávateľje  povinný vykonané dielo  prevziat`od  zhotovitel'a.

3.      Objednávateľje  povinný poskytnúť súčinnost` zhotovitel'ovi  potrebnú  na vykonanie  diela.

Vl.            Povinnosti zhotovitel'a

1.    Zhotoviteľ sa  zaväzuje,  že  vykoná  dielo  podľa  tejto  zmluvy  riadne  a  včas.

2.    Zhotovitel`  odovzdá  dielo  v lehote   14  dnĺ  od  obdržania  ceny  diela   na  základe  predloženej  faktúry,  za

predpokladu,  že  mu  boli  poskytnuté včas  potrebné  informácie  a  podklady  od  objednávateľa,  najneskôr
však v termíne  podľa  čl.  lv  ods.1  tejto  zmluvy.

3.     Zhotoviteľje  povinný odovzdat' objednávateľovi  doklady,  ktoré  sa vzt'ahujú  k  odovzdanému  dielu.

VII.           Cena  diela

1.     Celková  cena  diela ie:  280,-EUR.  (slovom dvesto osemdesiat eur)  Zhotovitel` nie je  platca  DPH.

2.     Objednávatel'   sa    zaväzuje    zaplatit'   dohodnutú    sumu    zhotovitel`ovi    najneskôr   do    2    dni'   odo   dňa

nadobudnutia  účinnosti  tejto  zmluvy,  na  základe  predloženej  faktúry,  pričom  postačuje jej  zaslanie  zo

strany zhotovitel'a  emailom  na  emailovú  adresu  objednávatel'a.

3.     V  prĺpade,  že  dôjde  k  zrušeniu,  alebo  odstúpeniu  od  tejto  zmluvy  z dôvodov  na  strane  objednávatel'a,

zhotoviteľ  vykonané   práce   na   predmetnom   diele   rozpracované   ku   dňu   zrušenia,   alebo   odstúpenia

odovzdá  objednávateľovi  a  adekvátnu  čiastku  z ceny  diela  vráti  späť objednávaterovi  do  7  dnĺ  odo  dňa
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zrušenia,  alebo  odstúpenía  tejto  zmluvy.  Zrušenie,  alebo  odstúpenie  objednávateľa  od  tejto  zmluvy

musi' byt` pi'somne  a  preukázané.

Vlll.          Sankcie

1.     V  prípade  omeškania  objednávatel`a  s  finančnou  úhradou  faktúry  za  vykonanie  diela  je  objednávateľ

povinný   zaplatit`   zhotoviteľovi    Úrok   z   omeškania   vo   výške   0,05   %   z   dlžnej    sumy   za    každý   deň
omeškania.

2.     V   prĺpade   omeškania   zhotoviteľa   sdodaním   diela,   alebo   vpri'pade   jeho   nedodania   je   zhotoviteľ

povinný  zaplatiť objednávateľovi  zmluvnú  odmenu  uvedenú  v  odseku  Vll.  Cena  diela v plnej výške  spät'
do   7   kalendárnych    dnĺ    Tento   bod   sa    nevzt'ahuje   na    pri'pad,   že   objednávateľ   neposkytne   včas

požadovanú  súčinnost' potrebnú  pre  úspešné vyhotovenie  a  odovzdanie diela.

lx.           Záverečné ustanovenia

1      Táto  zmluva   nadobúda   platnost'  dňom  jej   podpĺsania  oboma  zmluvnými  stranami  a  účinnost`  deň   po

zverejnenĺ na  webovom  sĺdle  obce.

2.     Túto    zmluvu    možno    meniť    a    dopĺňat'    pi'somným    dodatkom    podpĺsaným    obidvoma    zmluvnými

stranami.

3.     Pĺsomnosti   sa   považujú   za   doručené   dňom   ich   prevzatia   druhou   zmluvnou   stranou   (pri'jemcom).

Pĺsomnosti  sa  považujú  za  doručené  aj  dňom  odmietnutia  prevzatia  pĺsomnosti  alebo  dňom  vrátenia

zásielky odosĺelatel'ovi  z  dôvodu  neprevzatia  príjemcom v stanovenej  odbernej  lehote.

4.     Vzt'ahy   medzi   zmluvnýmĺ   stranami,   ktoré   nie   sú   upravené   touto   zmluvou   sa   riadia   ustanoveniami

slovenského Obchodného  zákonni'ka  a  ďalšĺmi všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi.

5.     Zmluva  je   vyhotovená   vdvoch   vyhotc>veniach,   z   ktorých   každá   zmluvná   strana   obdrži'   po  jednom

vyhotoveni'.    Za    platné    aúčinné    uzavretie    tejto    zmluvy   je    považovaná    aj    emaHová    výmena   jej

podpi'sanej  a  oskenovanej  verzie  medzĺ  zmluvnými  stranami.
6.     V  prípade  akéhokoľvek  nedorozumenia,  sporu  alebo sporného  nároku  sa  obe  zmluvné   strany zaväzujú

riešiť  ich   i`,recinostne   cestou   vzájomnej   dohod.y   a to  v  lehG[e   30  dní  od   Oznámenia   ovzniku   sporu

doručeného jednou zmluvnou  stranou  druhei  strane elektronicky.

7.     V  pri'pade  ak  nedôjde  k zmieru  akýkoľvek  spor  medzi  stranami  tejto  zmluvy,  vzniknutý  z tejto  zmluvy,

alebo  v súvislosti  s  touto  zmluvou  vrátane  porušenia  dôvernosti  údajov  alebo  záväzku  neobchádzania,

ako  aj  vrátane  sporov  o  ich  platnost',  porušenie,  výklad  a  zrušenie,  ako  aj  spory  týkajúce  sa  arbitrability

sporu,  budú  riešené  výlučne  pred  Stálym   rozhodcovským  súdom  JSM  so  sídlom  v  Zúrichu  (www.aaa-

arbitration.org)  pĺsomným  konanĺm  v súlade  s jeho  pravidlami  a  poriadkami,  uverejnenými  na webovej

stránke  súdu.  Zmluvné  strany  sa  výslovne  dohodli   na   použití  čl.192  švajčiarskeho   PILA  (Gesetz  úber

internationales  Privatrecht)  na  vylúčenie  zrušenia  rozhodcovského  rozsudku  pričom  dojednávajú  ako

miesto     konania     (sĺdlo     rozhodcovského     tribunálu)     mesto     Zúrĺch,     kantón     Zúrich,     Švajčĺarska

konfederácĺa.   Rozhodca  je  oprávnený  vydat'  aj   predbežné  a  zabezpečovacie  opatrenia  a  rozhodovať

podľa  zásad  spravodlivosti.
8.     Zmluvné   strany   obsahu   zmluvy   porozumeli,   vyhlasujú,   že   táto   bola   uzavretá   podľa   ich   pravej   a

slobodnei  vôle,  a  na  znak  súhlasu  s jej  obsahom túto vlastnoručne  podpisujú.

vžm,dňa  .4 Ít.:.QÍ ,... 4.Pf 3

Zhotoviteľ ;

DN°'.n?5.Sí:ľj2`:;L#L5.i!'.`ľn;

zhotovitel' -M.O.

zastúpený konateľom Jozef Kováčik zastúpený  Bc.  Rastislavom  Neuvirthom


