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Zmluva 
na vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory 
formou dotácie na rok 2014 

I. Zmluvné strany: 

l.Objednávatel': OBEC VOJANY, IČO: 332127, Obecný úrad Vojany, PSČ 076 72, 
zastúpená Štefanom Czinkeom - starostom obce, číslo účtu: 
3024-622/0200. 

2.Zhotovitel': AS EKO, s.r.o., IČO: 47432063, so sídlom Veľaty, ul. Staničná č.143/34, PSČ 
076 15, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I oddiel: Sro, 
vložka číslo:33480N, zastúpená Ing. Alenou Suchou, konateľkou, nie je 
platcom DPH. 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

!.Objednávateľ na základe tejto zmluvy objednáva u zhotoviteľa spracovanie žiadosti na 
ENVIRONMENTÁLNY FOND v rámci programu: Rozvoj odpadového hospodárstva, 
triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, nákup technológie na 
triedený zber BRO v obci Vojany, nákupom traktora s predným náhonom a náves/príves za 
traktorom v cene do 72000,-EUR vrátane všetkých určených príloh. 
Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť žiadosť (ďalej iba 
žiadosť). 

2 .Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť žiadosť podľa tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje túto 
žiadosť prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 

3 .Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť žiadosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

4 .Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovanú žiadosť odovzdať objednávateľovi jeden krát v tlačenej 
forme, jeden krát na CD nosiči vrátane príloh. 

Článok III. 
Čas plnenia 

!.Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť žiadosť do 29.októbra 2013. 
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2.Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
záväzku. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne najneskôr do l O odo dňa uzatvorenie tejto zmluvy 
oznámiť objednávateľovi aké podklady požaduje na spracovanie projektu. Objednávateľ sa 
zaväzuje uvedené podklady poskytnúť zhotoviteľovi do dvoch dní odo dňa doručenia 
písomnej žiadosti zhotoviteľa. 

3 .0bjednávateľ sa zaväzuje, že žiadosť podľa tejto zmluvy prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu. 

Článok IV. 
Cena 

!.Zhotoviteľ zhotoví žiadosť v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Zmluvná cena 
za zhotovenie projektu je stanovená dohodou na 800,-EUR (slovom osemsto EUR). 
2.0bjednávateľ sa zaväzuje časť dohodnutej zmluvnej ceny vo výške 500.-EUR zaplatiť 
zhotoviteľovi do 15-tich dní odo dňa odovzdania a prevzatia žiadosti a to na základe 
predloženej faktúry zhotoviteľa na ktorom bude uvedený aj spôsob úhrady ceny. Zostatok 
zmluvnej ceny vo výške 300,-EUR sa zaväzuje objednávateľ zaplatiť zhotoviteľovi do 15 dní 
od obdržania písomného oznámenia o schválení požadovanej dotácie. 

Článok V. 
Zmluvné sankcie 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách: 

l. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v tejto zmluve, uhradí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za každý deň omeškania. 

2.V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela, uhradí objednávateľ 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za každý deň omeškania. 

Článok VI. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

Po zhotovení predmetu plnenia zmluvy vyzve zhotoviteľ objednávateľa vopred na jeho 
odovzdanie a prevzatie. 

Článok VII. 
Odstúpenie od zmluvy 

l.Zmluvné strany si vyhradzujú právo odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého alebo 
opakovaného porušenia zmluvných povinností druhou stranou. 

2.0dstúpenie od zmluvy sa bude riešiť v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 
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Článok VIII. 
Ostatné dojednania 

l.Zmluvné strany sa zaväzujú že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto 

informácie na iné účely. 

2.Všetky právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy budú obe strany riešiť v zmysle 

Obchodného zákonníka. 

3.Náhrada prípadných vzniknutých škôd sa bude riešiť v zmysle ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

l.Zmluva nadobúda platnost' dňom je podpísania a účinnosť dňom JeJ zverejnenia na 

internetovej stránke obce. 

2.Menit' alebo dopÍňat' text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

Vo Vojanoch dňa 28.októbra 2013 

Za objednávateľa: 
1/. . /. _1 

Za zhotoviteľa: ~ 
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