
                                                      

Zmluva o dielo 
uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964Zb.  

v znení neskorších predpisov 
 
 

Čl. I Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:     Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 
Sídlo:      Strojárenská 3, 040 01 Košice 
Zastúpený:    Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., riaditeľ  
Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko 
Číslo účtu v tvare IBAN:   SK22 5600 0000 0004 4719 2002 
IČO:      31257402 
DIČ:      2021734902 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ:        Ing.  Zuzana Jusková MBA    
Bydlisko:        
Dátum narodenia:      
Číslo OP:     
Bankové spojenie:     
Číslo účtu v tvare IBAN:      
(ďalej len „zhotoviteľ“)    
 

Čl. II Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať odborné hodnotenie pridelených 
žiadostí o poskytnutie dotácie predložených v rámci Výzvy ID/2021 resp. DS /2021 vyhlásenej 
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 10/2021.  
Pod hodnotením žiadostí sa rozumie vyplnenie hodnotiaceho hárku odborného hodnotenia 
žiadosti o poskytnutie dotácie v aplikácii egrant dostupnej na https://vucke.egrant.sk/. 

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

a.) Obstarať a odovzdať všetky informácie a doklady súvisiace s predmetom zmluvy. 
b.) Vytvoriť také podmienky spolupráce, aby zhotoviteľ mohol riadne a včas splniť svoj 

záväzok. 

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

Čl. III Termíny a miesto plnenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa Čl. II tejto zmluvy osobne a zaslať ho 
objednávateľovi v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie egrant do 25.6.2021.   
 

Čl. IV Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 
 

1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán na sumu 10,00 EUR za riadne vykonané 
odborného hodnotenia jednej žiadosti o poskytnutie dotácie.  

2. Cena diela bude zhotoviteľovi vyplatená podľa 1. bodu tohto článku za každú hodnotenú 
žiadosť o poskytnutie dotácie.   

https://vucke.egrant.sk/


                                                      

3. Cena diela je splatná po úplnom vykonaní diela na základe predloženia vyplneného 
hodnotiaceho hárku príslušnej žiadosti o poskytnutie dotácie prostredníctvom aplikácie egrant. 

 
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. 

 
Čl. VI Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  

2. Táto zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. V zmysle 
ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ dáva Agentúre na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. súhlas so spracovaním 
osobných údajov pre účely tejto zmluvy a ďalších príslušných dokumentov v zmysle zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami. 

5. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

6. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe 
pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných 
podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej 
obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane jedno 
vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

 
 
 
V Košiciach, dňa 10.6.2021                      
 
 
 
 
…………………………………........…..…..    …………………………………........…..….. 

       objednávateľ                            zhotoviteľ 


