
Zmluva o vytvorení diela 
 

Poskytnutie špeciálnej služby 

 

 

Podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka, ďalej len súvisiacim § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. 

o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom o vytvorení špecifického diela 

pre získanie  kapitálu. Na základe primárneho práva EÚ v súlade so Zmluvou o Fungovaní 

EÚ v rámci stratégie EUROPA 2020. 

 

Čl. 1 

Zmluvné strany 

 

Zhotoviteľ :   Prosperujúca Európa  

Sídlo:   Talinská 2687/8, 040 12 Košice – Nad jazerom 

Zastúpený:  Anna Delimanová, predseda združenia 

IČO :     42407095 

Bankové spojenie: Unicredit  Bank, a.s. 

IBAN:   SK2611110000001313258007  

 

Objednávateľ:  Obec Ličartovce 

Sídlo:   Ličartovce 239 

Zastúpený:  Viliam Jurko, starosta obce 

IČO :    00327361 

DIČ:    2021225591 

Bankové spojenie:     Prima Banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu:   SK38 5600 0000 0004 5914 9001 

 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo podľa tejto zmluvy a záväzok 

objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie za podmienok uvedených v tejto 

zmluve. 

 

Čl. 3 

Predmet diela 

 

1. Predmetom diela je poskytnutie špeciálnej služby vo forme odborného poradenstva pre 

proces prípravy a implementácie projektu.  

 

2. Účelom vypracovania diela je dosiahnutie procesu realizácie transferu k získaniu vstupného 

kapitálu, zároveň ochranou duševného vlastníctva tvorcov technologických ale aj inovačných 

postupov. V predmete diela definovať najvhodnejší priestor realizácie s dostatočným časovým 

harmonogram, pre čo najkvalitnejšie využite v praktickej časti jeho realizácie a v konečnom 

hodnotení pre získanie vstupného kapitálu z rôznorodých finančných nástrojov Európskej 

únie ktoré sú prideľované priamou formou a zároveň splňujú politické ciele EÚ definované v 

stratégii Európa 2020. 

 

Poskytnutím špeciálnej služby sa rozumie: 

 



a) odborné poradenstvo pri formulácii cieľov a aktivít projektu, 

 

b) poradenstvo pri definovaní súladu projektu s cieľmi opatrenia, indikátorov projektu a 

súladu projektu s horizontálnymi prioritami 

 

c) koordinácia činnosti projektového tímu (technických expertov), 

 

d) manažment procesu spracovania a dokladania podpornej dokumentácie, 

 

e) úspešná implementácia projektu vrátane vypracovania 2 ks žiadostí o platbu a 2 ks 

monitorovacích správ.  

 

Čl. 4 

Cena za dielo 

 

1. Cena za vykonanie diela sa stanovuje dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom. 

Cena diela je kalkulovaná podľa náročnosti prípravy. Ide o dielo v ktorom je potrebné splniť 

ekonomickú rozpočtovú časť spoločne s legislatívnou úpravou, s nadviazaním spolupráce 

s právnickými osobami v rámci Európskej únie. To znamená, že celková vstupná cena za 

kompletnú prípravu projektu pre získanie vstupného kapitálu je 1000€.  Slovom tisíc €. 

 

Cena sa skladá z nasledovných položiek:  

 

a) špeciálne odborné poradenstvo podľa Čl 3. bod 1. Čl 3. bod 2. 

 

b) vypracovanie žiadostí o platbu (2x)  

 

c) vypracovanie monitorovacích správ(2x)  

 

2. Cena diela za vypracovanie žiadostí o platbu bude uhradená odo dňa podpisu tejto zmluvy 

o vytvorení diela do 5 pracových dní. 

 

3. Dňom úhrady ceny diela, zhotoviteľ začne prípravu diela ako je uvedené v Čl. 3. bodoch 1. 

a 2. v plnom rozsahu.   

 

4. Pokiaľ objednávateľ neuhradí čiastku dojednanú v bode Čl. 4. Bod 1. do 5 pracovných dní, 

zmluva je neplatná v plnom rozsahu. Zároveň si zhotoviteľ vyhradzuje právo odmietnuť 

akúkoľvek následnú spoluprácu s objednávateľom. 

 

5. Po úspešnej implementácií zadaného projektu, bude vyplatená odmena uvedená v dodatku 

tejto zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami, ktorá podlieha mlčanlivosti oboch 

zmluvných strán.    

 

Čl. 5 

Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa. 

 

1. Objednávateľ v rámci prípravy diela má plné právo sa podieľať na jeho vyhotovení. 

Zároveň sa zhotoviteľ zaviazal, že počas prípravy ho bude priebežne informovať 

o náležitostiach spojených s prípravou projektu.  



2. Zhotoviteľ sa zaviazal, že počas prípravy, objednávateľovi poskytne konzultácie z oblasti 

európskej legislatívnej a ekonomickej, ktorá je potrebná pre prípravu projektu a jeho úspešné 

schválenie.  

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade vrátenia projektu, to znamená, že zadaný projekt bude 

nevyhovujúci, alebo bude mať nezrovnalosti, informovať zadávateľa a opraviť projekt tak, 

aby bol vyhovujúci pre plnenie – získanie vstupného kapitálu v rámci  primárneho a 

sekundárneho práva EÚ s plnou implementáciou hlavných politík EÚ, zákonného 

legislatívneho lobingu podľa legislatívnych aktov EÚ.   

 

4. Objednávateľ sa týmto zaväzuje k priamej účasti na konzultácií v rámci prípravy projektu.  

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje mlčanlivosťou do času, kým bude pokračovať proces prípravy a 

implementácie projektu.  

 

6. Obe zmluvné strany majú právo zmluvu rozviazať, len za predpokladu ak už nie je 

potrebné pokračovať v procesu prípravy a implementácie projektu . 

 

7. Obe zmluvné strany majú právo zmluvu rozviazať vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

 

Čl. 6 

Termín plnenia                                                               

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať predmet diela na príslušné špecifické finančné nástroje  

Európskej únie, ktoré sú prideľované priamou formou a zároveň splňujú politické ciele EÚ 

definované v stratégie Európa 2020  v rámci využitia v praktickej časti jeho realizácie a v 

konečnom hodnotení pre získanie potrebného kapitálu  k realizácii zadaného projektu. 

Súčasne  informovaním objednávateľa o vecnom a časovom plnení. 

 

V Košiciach dňa 07.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                    ……………………………………  

                  zhotoviteľ                                                                         objednávateľ 

 

 

 
         


