
Zmluva o dielo 

/Obchodný zákonnník č. 513/1991, §536/ 

 

Čl. 1. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: Obec Veľké Ludince 

Zastúpený: Zita Cseri 

Adresa: Veľké Ludince 136 93565 Veľké Ludince 

IČO: 00307637 

DIČ: 2021023730 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IBAN: 

 

ďalej ako „objednávateľ“ 

 

a 

 

Spracovateľ: ATTILA MÉSZÁROS 

Zastúpený: Attila Mészáros 

Sídlo: A. Sipossa 1234/31 

IČO: 50319761 

DIČ: 1084783733 

IČ DPH: SK1084783733 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.  

Číslo účtu: 16901831/5200 

IBAN: SK21 5200 0000 0000 1690 1831 

 

Zápis v registri živnostníkov dňa 28.04.2016  na okresnom úrade v Leviciach pod č. 420-

29355 

 

ďalej ako „spracovateľ“ 

 

     Čl. 2 

 

2.1. Spracovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vypracovať žiadosť o udelenie výzvu /ďalej 

len „žiadosť“ / v rámci programu Bethlen Gábor Alap Zrt. „Az első világháború történelmi 

emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállításának támogatása” 

VHE-KP-1-2017/1-000050 Tisztelet a hősöknek - a nagyölvedi I. világháborús emlékmű 

felújítása na základe podkladov poskytnutých objednávateľom a za podmienok dojednaných 

v tejto zmluve. 

 

2.2. Formulár žiadosti bude vypracovaný podľa požiadaviek objednávateľa predložených pri 

podpise tejto zmluvy a nasledovných kritérií. 

- osobné, telefonické a elektronické konzultácie počas vypracovania žiadosti 

- permanentné poskytovanie požadovaných dokumentov a podkladových materiálov 

potrebných k vykonaniu diela 



2.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa 

Čl. 4 tejto zmluvy. 

Čl 3 

Doba vykonania diela 

3.1. Spracovateľ odovzdá dielo: 

- v elektronickej forme donorskej organizácií, najneskôr v deň stanovený  BGA Zrt. 

3.2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spoluspôsobenia 

objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Spracovateľ nie je v omeškaní so zhotovením 

diela, v prípade ak objednávateľ riadne a včas nedodá spracovateľovi všetky požiadavky na 

zhotovenie diela. 

 

Čl. 4 

Cena diela, platobné podmienky 

 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou 

zmluvných strán a pozostáva z pevnej čiastky podľa ods. 4.2. a províznej čiastky podľa 4.4. 

 

4.2. Cena predmetu plnenia v rozsahu čl. 2.1. predstavuje 200 EUR  slovom dvesto EUR, kt. 

zaplatí objednávateľ spracovateľovi na základe vystaveného daňového dokladu – faktúry, na 

účet. 

 

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje znášať všetky dodatočné nepredvídané náklady, ktoré vzniknú 

vinou objednávateľa. Zmeny alebo doplnenia podkladov pre zhotovenie diela zo strany 

objednávateľa sa považujú za naviac prácu. 

 

4.4. V prípade úspešnosti projektu sa objednávateľ zaväzuje uhradiť spracovateľovi odmena 

vo výške 100 EUR slovom sto EUR. Nárok na províziu vzniká spracovávateľovi v deň 

doručenia oznámenia o pridelení nenávratného finančného príspevku. Objednávateľ je 

povinný o poskytnutí finančných prostriedkov informovať spracovávateľa formou e-mailovej, 

faxovej, alebo inej písomnej správy v deň doručenia oznámenia. 

 

4.5. Pri omeškaní so zaplatením ceny diela podľa predchádzajúcich odsekov zaplatí 

objednávateľ spracovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň 

omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu vzniknutej škody.  

 

Čl. 5. 

Súčinnosť objednávateľa 

 

5.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť všetky potrebné podklady, doklady a informácie pre 

vypracovanie žiadosti v stanovenom termíne podľa požiadaviek spracovateľa t.j.: 

- podkladové materiály nevyhnutné k vypracovaniu formulárov min. 5 dni pred uzávierkou 

- povinné a nepovinné prílohy k projektom min. 5 dní pred uzávierkou 

 

5.2. Objednávateľ je povinný počas celej doby trvania zmluvy zabezpečiť spracovateľovi 

súčinnosť v oblasti doplnenia údajov a podkladov na základe jeho požiadavky. 

 

5.3. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych 

a iných vád.  

 

 



 

Čl. 6. 

Zodpovednosť 

 

6.1. Spracovateľ zodpovedá za vecnú a formálnu správnosť žiadosti. Nezodpovedá za 

správnosť a pravdivosť informácií, ktoré mu boli poskytnuté objednávateľom. Spracovateľ 

nezodpovedá ani za vady a nedostatky predmetu plnenia spôsobené nedostatkom podkladov 

a vstupných informácií zo strany objednávateľa. 

 

6.2. V prípade ak nebude možné z akýchkoľvek dôvodov na strane objednávateľa 

plnohodnotne vypracovať žiadosť, je spracovateľ oprávnený po márnej výzve objednávateľa 

od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od zmluvy poskytnutá platba prepadá formou 

zmluvnej pokuty v prospech spracovateľa na účely pokrytia vzniknutých nákladov. 

 

6.3. Spracovateľ nezodpovedá za úspešnosť žiadosti v rámci jeho schvaľovacieho procesu. 

 

Čl. 7. 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Informácie a podklady použité pri spracovaní žiadosti súvisiace s objednávateľom sú 

dôverné a ich použitie je výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Ich ďalšie použitie 

a prenechanie tretím osobám je možné len s výslovným súhlasom objednávateľa. 

 

7.2. Východiskové podklady a spracované materiály zostávajú v archíve spracovateľa. 

 

7.3. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje 

podľa ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

7.4. Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva spracovateľa. 

7.5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jednu 

kópiu po jej podpísaní. 

 

7.6. Zmenu zmluvy možno previesť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 

zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

7.7. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpismi obidvoch zmluvných stárn. 

 

 

V .....................,     V ......................... 

  

Dňa, ..................     Dňa, ........................... 

 

 

 

.............................     ............................................... 

objednávateľ       spracovateľ 

 

 


