
Podl'a §536 a nasl.
ZMLUVA o DlELo č. a2l2a21

Obchodného zákonníka č, 5'l3/,1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Objednávatel':
obec obec Hostie
Sídlo: Hostie č,1, 951 94 Hostie
V zastúpení: Mgr. Peter Štepiansky - starosta obce
lCO: 00 307 980
DlČ,, 12021037876
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN, SK8B 5600 0000 0022 3868 1001

Zhotovitel':
Názov: EUPRO.SK s. r. o.
S ídlo : Lipn ická 27 59 l20 A, 900 42 Du najská Lužná
V zastúpení: Dominik Sedlák - konatel'
Zaregistrovaná: Obch, register OS Bratislava l, oddiel:
Sro, vložka ó. 141057lB
lČo,,52701867
DlČ,2121113500
tč opH: sK2121113500
Bank, spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
lBAN: SK54 0200 0000 0043 7503 5953

Článok č. t:
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovných činností:

Čast' 1. - Spracovanie žiadosti o dotáciu na Environmentálnv fond
oblast' L - zvvšovanie energetickei účinnosti existuiúcich
vereinÝch budov vrátane zatep|'ovania

Spracovanie formulára žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na
rok 2021 v zmysle výzvy, príručky pre žiadatel'a a špecifikácie činností
z Environmentálneho fondu na rok2021,,
Kompletizácia projektového spisu
Zhotovitel' zabezpečí súčinnost' a pomoc objednávatel'ovi, v prípade
vyzvania Poskytovatel'a pomoci o doplnenie žiadosti a príloh

Čast'2. - Opátovné podanie žiadosti

V prípade nepodporenia žiadosti na projekt v zmysle časti č, 1. tohto
článku je zhotovitel' po predchádzajúcom súhlase objednávatel'a
povinný opátovne vykonat'dielo v plnom rozsahu podl'a častič.,1.

čast' 3. - zabezpečenie vereiného obstarávania a externého
manažmentu proiektu

- Zhotovitel' zabezpečí výber poskytovatel'a na vykonanle predmetu
projektu v zmysle časti č.1 tohto článku v súlade so zákonom č.
34312015 Z, z., o verejnom obstarávaní.

- V prípade úspešnosti projektu zhotovitel' vykoná všetky potrebné
úkony k úspešnému ukončeniu projektu, ktoré bude vyžadovat'
Environmentálny fond v zmluve o pridelení dotácie uzatvorenou
medzi poskytovatel'om dotácie a oblednávatel'om.

Ďalej pre každú čast'zvlášt'alebo pre všetky spolu aj ako ,,dielo" alebo
,,predmet zmluvý'.

Lehota vykonania diela

Lehota vykonania dleIa
v zmysle častič. 1 1e do
uzávierky výzvy
zverejnenej
Environmentálnym
fondom

Lehota vykonania diela
v zmysle časti č. 2. ,1e

do uzávierky výzvy
zverejnenej
Environmentálnym
fondom, ktorú určí
poskytovatel' dotácie
pre nasledujúce roky.

Dielo v zmysle časti č.
3, vykoná zhotovitel' tak.
aby bolo možné

zmluvy v lehotách
stanovených
Environmentálnym
fondom.



,,Zvýšenie energetickej efektívnosti vo verejných budovách (Kultúrno - spoločenské centrum
Hostie)"

Clánok č. lll:
cena za dielo

Cena za dielo. 5500,- eur (sIovom: pát'tisicpát'sto eur)

Zhotovitel' nie je platcom DPH
Cena je pevná a nemenná počas platnosti tejto zmluvy

Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia jeden rovnopis. Vo všetkých
písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byt' z dóvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené
číslo teito zmluvv,

Táto zmluva nadobúda platnost' okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnost'v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia,
Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela (VOPVD)

Objednávatel': Zhotovitel':

/\

dňa: 3o.0 6 , ?,O2 1

starosta obce Konatel' spoločnosti ,? -1

l


