
Zmluva o dielo 
uzavretá v súlade s ustanovením § 269 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Čl. I Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. 
Sídlo:  Strojárenská 3, 040 01 Košice 
Zastúpený: Ing. Jaroslav Tešliar, PhD. 
Zapísaná:  Krajský úrad v Košiciach, registračné číslo: OVVS/10/2003 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko 
Číslo účtu:  SK5256000000000447190007 
IČO:  31257402 
DIČ:  2021734902 
Telefón: 055 68 228 11 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ: Ing. Ingrid Frühaufová 
Sídlo: Tolstého 5, Košice  040 01 
IČO: 46648887 
DIČ: 1080646578 
Číslo účtu:  0442833245/0900 
Telefón: 0908 365 977 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
 
 

Čl. II Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať mapové podklady pre projekt ZIP 
(Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia), ktorý je spolufinancovaný 
Nórskym finančným mechanizmom: 

a.) Mapu administratívneho členenia okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance, Snina, Humenné, 
Medzilaborce a Stropkov 

b.) Mapu administratívneho členenia okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance, Snina, Humenné, 
Medzilaborce a Stropkov na podklade výškopisnej mapy 

c.) Mapu hustoty zaľudnenia obcí vyššie uvedených okresov (obyv./km2) 
d.) Mapu počtov obyvateľov obcí vyššie uvedených okresov (obyv./km2) 
e.) Mapu hraníc okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance, Snina, Humenné, 

Medzilaborce, Stropkov, Užhorod, Perečín a Velykyj Bereznyj na podklade reliéfu 
f.) Mapu hraníc okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance, Snina, Humenné, 

Medzilaborce, Stropkov, Užhorod, Perečín a Velykyj Bereznyj na podklade 
všeobecnozemepisnej mapy 

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne vykonanie 
diela. 
Patričnou súčinnosťou sa rozumie najmä: 

a.) Vytvoriť také podmienky spolupráce, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas splniť svoj záväzok, 
b.) Určiť osobu alebo osoby, ktoré sa budú aktívne podieľať na niektorých častiach projektu a jeho 

nevyhnutných prílohách.  
Patričnú súčinnosť je povinný objednávateľ poskytnúť na výzvu zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za predmet zmluvy cenu podľa článku IV zmluvy. 
 
 
 



Čl. III Termíny a miesto plnenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy v elektronickej forme do 20.12.2015 
na emailovú adresu objednávateľa.  
 

Čl. IV Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 
 

1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán na 14 € za hodinu. Pri celkovom odpracovanom 
čase 18 hodín je celková dohodnutá cena za dielo 252,- € (slovom dvestopäťdesiatdva eur). Vzhľadom 
k tomu, že poskytovateľ nie je platcom DPH, uvedená cena je konečná. 

2. Faktúra s priloženým bude vystavená zhotoviteľom po dodaní diela. Dodanie sa potvrdí preberacím 
protokolom. Faktúra je splatná 14 dní od doručenia faktúry. Faktúra  predložená na úhradu musí 
spĺňať náležitosti daňového dokladu. 

 
Čl. V Ďalšie dojednania 

 
1. Všetky informácie, podklady a pokyny poskytnuté objednávateľom zhotoviteľovi sú dôverné  a tvoria 

obchodné tajomstvo objednávateľa. Z toho dôvodu sa zhotoviteľ zaväzuje nesprístupniť tieto tretím 
osobám, ani ich použiť na iné účely, než na plnenie zmluvného záväzku podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje všetky informácie, podklady a pokyny poskytnuté mu objednávateľom chrániť a k ich 
ochrane zaviazať i osoby, ktoré použije k zhotoveniu predmetu tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela a zhotoviteľ sa zaväzuje mu túto 
kontrolu umožniť. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi 
povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil chyby 
vzniknuté chybným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela 
neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne 
k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

3. Výpovedná lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní. Začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca 
po doručení výpovede písomným spôsobom. Za písomný spôsob je považované aj doručenie 
výpovede elektronickým spôsobom (prostredníctvom e-mailu). 

 
Čl. VI Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www.arr.sk. 
2. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami. 
3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce ustanoveniami 

obchodného zákonníka. 
4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá 

v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a 
zrozumiteľne. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno 
vyhotovenie. 

 
 
 
V Košiciach, dňa 20.11.2015 
 
 
 
 
  …………………………………........…..….. …………………………………........…..….. 

  objednávateľ zhotoviteľ 


