
ZMLUVA O DIELO 12092022 – 
Oreské - vodovod a Envirofond   -   Výzva   

B  -1/  2022 s mo  žnou realizáciou v 2022-2025  )  

Čl.1
Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ:  

Obec Oreské
Zastúpený: Ing. Tomáš Mikúš – starosta
Adresa: Obecný úrad, 908 63 Oreské, č. d. 7
Tel.: 034 / 669 49 58, mobil: 0903 / 752 941
E-mail: obec.oreske@gmail.com a WEB: www.oreske.sk  
IČO:     00309753 a  DIČ:  2021093833

a

2. ZHOTOVITEĽ: 

Ing. Martin Šišolák
Zastúpený: Ing. Martin Šišolák – živnostník v oblasti dotačného poradenstva
Zapísaný pod č.: OŽP-Z/2009/00219-2 v živnostenskom registri č. 130-20258 

na Okresnom úrade Pezinok – odbor živnostenského podnikania
Adresa:  Pri štadióne 14, 900 21 Svätý Jur, Slovenská republika 
Mobil: 0907 – 682 792, 0904 / 569 512
E-mail: smartinsk  @gmail.com  , michalsisolak  @  gmail.com    
IČO: 44592396 a DIČ: 1071822631
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK80 0900 0000 0000 1904 4222 

Čl. 2
Predmet diela

1. Zhotoviteľ  sa zaväzuje pre objednávateľa vypracovať v rámci  Výzvy – dotačnej  možnosti  -
Výzvy č.  B-1/2022  -  Environmentálneho fondu (tj. v skratke “EF” ako organizácie v gescii
Ministerstva životného prostredia SR) na roky 2022 až 2025 projektový spis „Senica - Holíč,
prepojenie  vodovodu  2.  etapa,  Senica  –  Radošovce;  Senica  -  Holíč,  prepojenie
vodovodu 2. etapa - 2. časť“  (etapa s možnou realizáciou v rokoch 2022 až 2025 v k. ú.
Oreské – časť zo SO 07 Vodovod Oreské počnúc od  vododného radu 1 (od hydrantu H11 
/pri potoku Chvojnica/ ďalej po obci Oreské) v zmysle PD stavby pre BVS a.s. – od projektanta
Ing. Mariána Budoviča/): 

� pozostávajúci  zo  Žiadosť o poskytnutie  podpory formou dotácie  na podporné
programové aktivity na rok 2022, Opisu a prínosov projektu, 

� skompletizovať tento projektový spis s prílohami a pripraviť ho na podpis štatutárnemu
zástupcovi Objednávateľa najneskôr dňa 22. septembra do 13.hodiny a

� dohodnúť si s Objednávateľom dodanie spracovaného projektového spisu s prílohami
k vyhlasovateľovi Výzvy na jeho poštovú adresu: Environmentálny fond, Nevädzova 5,
821 01 Bratislava,  (resp.  na doručovaciu  adresu korešpondencie:  Environmentálny
fond, P. O. Box 14, 827 14 Bratislava 212), čo je predmetom diela a to za podmienok
dojednaných v tejto zmluve.

2. Projekt bude vypracovaný podľa požiadaviek a kritérií Objednávateľa v súlade s podmienkami
stanovenými vo Výzve s termínom uzávierky na predkladanie a dodanie spisu projektu 
do 22.09.2022 (vrátane) na Environmentálnom fonde v Bratislave (do poštového priečinku
Envirofondu,  pričom  rozhodujúcim  dátumom  je  dátum  odovzdania  žiadosti  o  poskytnutie
dotácie (vrátane príloh) na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň termínu na podanie
žiadosti o poskytnutie dotácie alebo cez e-schránku do 22.09.2022 vrátane alebo osobne 
na podateľni Envirofondu v Bratislave - Ružinove do 22.09.2022 do 15.hod..

3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu
podľa Čl.4 tejto zmluvy.   
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Čl. 3
Doba vykonania diela

1. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi  v predpísanej forme a v počte dvoch vyhotovení, t.j.
jedno pre samotného objednávateľa (bez príloh)  a jedno na odovzdanie pre vyhlasovateľa
Výzvy (na odovzdanie na Envirofonde) tiež objednávateľovi najneskôr dňa 22.09.2022 
do 13.hodiny. 

2. Súčasťou odovzdania bude preberací protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.

Čl. 4
Cena diela, platobné podmienky

1. Cena  za  zhotovenie  diela  v rozsahu   čl.  2  tejto   zmluvy   je   suma  dojednaná  dohodou
zmluvných strán.
Cena diela v rozsahu čl. 2.1. činní 450,00 € (slovom: štyristopäťdesiat EUR). 
Cena diela je  splatná v deň podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami, no najneskôr však 
do desiatich pracovných dní po odovzdaní projektového spisu (projektu) objednávateľovi. 

2. Uvedená cena je odmenou za spracovanie projektu zhotoviteľom s výstupom v elektronickej
i tlačenej forme, komplet zviazané podľa požiadaviek Výzvy.

3. Objednávateľ  sa  zaväzuje  znášať  všetky  dodatočné  nepredvídané  náklady,  ktoré  vzniknú
vinou objednávateľa. 

4. V prípade úspešnosti projektu, t.j. poskytnutia dotácie z Environmentálneho fondu 
na projekt  na  roky realizácie 2022 až 2025,  má zhotoviteľ  právo na  1,0 %1 zo schválnej
celkovej  sumy dotácie  ako odmenu  (maximálne však do sumy 2 500 €).  Objednávateľ  sa
zaväzuje  uvedenú  sumu  uhradiť  na  účet  zhotoviteľa  najneskôr  do 30  dní  od  podpísania
Zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt medzi objednávateľom a poskytovateľom dotácie, t.j.
Environmentálnym fondom. 

5. Dohodnutá cena diela je konečná a nie je možné ju meniť dodatkami k zmluve. 

Čl. 5
     Práva a povinnosti

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť všetky potrebné doklady uvedené v podmienkach Výzvy
na  predkladanie  projektov,  ktoré  vyžaduje  Environmentálny  fond  k  žiadosti  o dotáciu  ako
prílohy žiadosti a informácie pre vypracovanie projektu v  termíne  do 19.09.2022 do 13.hod. 

2. Objednávateľ je povinný počas celej doby trvania zmluvy zabezpečiť zhotoviteľovi súčinnosť
v oblasti doplnenia údajov a podkladov na základe jeho požiadavky vyplývajúcej z podmienok
poskytovania  dotácie  z  Environmentálneho  fondu  do  24  hodín  od  prijatia  požiadavky  –
komunikácia osobne, elektronickou poštou a telefonicky. 

3. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú správne a pravdivé.
4. Objednávateľ  sa zaväzuje poslať  poštou  alebo e-mailom kópiu  dokladu o schválení  alebo

neschválení projektu zhotoviteľovi – zaslanú objednávateľovi zo strany poskytovateľa dotácie.
5. Na základe možného Dodatku k tejto  Zmluve o dielo  uzavretom prípadne po očakávanom

schválení dotácie na tento projekt sa zhotoviteľ zaväzuje ponúknuť poskytovanie odborného
poradenstva  objednávateľovi  v súvislosti  s celkovou  implementáciou  projektu  po  dotačnej
stránke,  jeho monitorovaním,  spracovaním priebežných a záverečnej  monitorovacej  správy
potrebných k vyúčtovaniu očakávane poskytnutej dotácie na projekt, spracovaním žiadostí 
o platby.

Čl. 6 
Zodpovednosť

1. Zhotoviteľ zodpovedá za formálnu správnosť a úplnosť projektu. Nezodpovedá za správnosť 
a pravdivosť informácií, ktoré mu boli poskytnuté objednávateľom. 

2. V prípade, ak nebude možné z viny objednávateľa plnohodnotne vypracovať projektový spis,
objednávateľ nemá nárok na vrátenie už zaplatenej sumy.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za úspešnosť projektu v rámci jeho schvaľovacieho procesu. 

1 Táto odmena bude doúčtovaná (dofakturovaná) za kvalitne spracovaný projektový spis, tj. v prípade schválenia dotácie 
na Envirofonde v sume do 501 000 €. No v prípade schválenia sumy dotácie v sume do 2,4 mil. € bude odmena za úspech 
vo výške 0,25 % zo sumy schválenej dotácie. 
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Čl. 7
Zmluvné pokuty

1. Ak  zhotoviteľ  neodovzdá  objednávateľovi  dielo  v lehote  podľa  Čl.  3  bod  1.,  zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa maximálne sume podľa Čl. 4. bod 1.
To neplatí, ak omeškanie bolo spôsobené objednávateľom.

2. Ak v dôsledku nesplnenia povinností objednávateľa podľa Čl. 5 nebude zhotoviteľ objektívne
spôsobilý  skompletizovať  projektový  spis,  má  právo  od  zmluvy  odstúpiť  a patrí  mu  právo
požadovať úhradu účelne vynaložených nákladov na spracovanie projektového spisu do dňa
odstúpenia  od  zmluvy.  Odstúpenie  od  zmluvy  je  účinné  dňom  doručenia  písomného
odstúpenia od zmluvy objednávateľovi.

3. Pri  omeškaní  objednávateľa  so  zaplatením  ceny  diela  alebo  dohodnutých  percent  podľa
predchádzajúcich odsekov a článkov, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnuté sumy ako
aj úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

Čl. 8
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostredníctvom  zástupcov  svojich  štatutárnych  orgánov.  V prípade,  že  sa  spor  nevyrieši
zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému
súdu v SR.

2. Projekt, žiadosť, informácie a podklady použité v spracovanom projektovom spise súvisiace
s objednávateľom sú dôverné a zhotoviteľ sa ich zaväzuje použiť výlučne na účely vyplývajú-
ce z  tejto Zmluvy. Ich ďalšie použitie a prenechanie tretím osobám je možné len s výslovným
písomným súhlasom objednávateľa.

3. Východiskové podklady a spracované materiály zostávajú v archíve zhotoviteľa.
4. Objednávateľ  v súlade s obsahom tohto zmluvného ustanovenia podpisom na tejto  zmluve

slobodne, výslovne a zrozumiteľne vyjadruje a dáva svoj písomný súhlas zhotoviteľovi 
na spracovanie svojich osobných údajov v zmysle Zákona č.428/2002 Z.z. (v znení neskorších
zmien a doplnení) a tým aj na získavanie osobných údajov nevyhnutných na dosiahnutie účelu
spracúvania ich kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov
na nosič informácií a na poskytnutie osobných údajov z informačného systému inej právnickej
osobe, fyzickej osobe, prípadne subjektu v cudzine, ak zákon takýto súhlas vyžaduje. Doba
platnosti súhlasu poskytovateľa je na dobu neurčitú,  príp. do písomného odvolania súhlasu
spracovania osobných údajov  objednávateľom, pokiaľ  takéto odvolanie nie je  v rozpore so
Zákonom a ďalšími súvisiacimi predpismi. 

5. V prípade  ukončenia  alebo  dočasného  pozastavenia  činnosti  Ing.  Martina  Šišoláka  –
živnostníka -  ako zhotoviteľa, všetky povinnosti ako aj práva preberie Ing. Michal Šišolák (ako
SZČO), narodený: 15.05.1978 v Bratislave, s trvalým pobytom: Pri štadióne 34, 900 21 Svätý
Jur, (IČO: 44273169  a DIČ: 1077909107).

6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú prísluš-
nými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7. Túto  Zmluvu  možno  zmeniť  alebo  zrušiť  len  formou  písomných  dodatkov  odsúhlasenými
oboma zmluvnými stranami a  podpísanými štatutárnymi zástupcami.

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke objednávateľa.

9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých každá strana obdrží
jeden exemplár rovnakej vážnosti.

10. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jednotlivým ustanoveniam zmluvy   
porozumeli, súhlasia s nimi a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

11. Ďalej vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, 
nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Oreskom dňa ................... 2022.
   

 _______________________        ________________________
              za objednávateľa     za zhotoviteľa
            Ing. Tomáš Mikúš              Ing. Martin Šišolák 

   starosta Obce Oreské                 dotačný poradca 
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Príloha č. 1 Zmluvy

Zoznam ostatných povinných  príloh k Žiadosti 
o poskytnutie dotácie na roky 2022 až 2025 

k projektu

(v zmysle bodu 5.1 Zmluvy):

B1. Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činností,
s vyznačením právoplatnosti.
Neakceptuje sa rozhodnutie o umiestnení stavby alebo územné rozhodnutie
o využití územia vydávané v územnom konaní podľa § 32 a nasl. stavebného
zákona. Žiadateľ o poskytnutie dotácie priloží ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie 
stavebné povolenie s vyznačením dátumu právoplatnosti alebo oznámenie k ohláseniu 
vydané orgánom štátnej vodnej správy podľa vodného zákona alebo príslušným stavebným 
úradom podľa stavebného zákona vrátane všetkých jeho zmien s doložením záväzného 
stanoviska orgánu štátnej vodnej správy.

B2. Sprievodná správa, súhrnná technická správa, súhrnný rozpočet, situačný výkres.
Žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní
na tie časti, ktoré plánuje realizovať podľa predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie. Súhrnný
rozpočet (napr. zo stavebného softvéru CENKROS), ktorý je súčasťou projektovej 
dokumentácie, nemusí byť overený v stavebnom konaní a musí byť podpísaný a 
opečiatkovaný relevantným spracovateľom.
V prípade, že sa projekt realizuje na základe oznámenia k ohláseniu podľa vodného alebo 
stavebného zákona, žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží projektovú dokumentáciu na časti,
ktoré sú predmetom predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie, pričom situačný výkres musí 
byť overený v stavebnom konaní v súlade s príslušným oznámením. 
V prípade činnosti BK1 a BK3 projektová dokumentácia musí obsahovať údaj o projektovanej 
kapacite čistiarne odpadových vôd.

3. Hydrotechnické výpočty
V prípade, ak v predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie je uvedené, že sa bude realizovať 
čistiareň odpadových vôd, žiadateľ predloží hydrotechnické výpočty, podpísané a 
opečiatkované relevantným spracovateľom.
Príloha musí obsahovať:

- hydrotechnické výpočty, údaj o spotrebe elektrickej energie na prevádzku ČOV za ohraničený 
časový úsek. 

B4. Stanoviská podľa § 9 až 11 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných
prácach.

B5. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie dotácie
na podporné programové aktivity, k výberu dodávateľa – originál. Žiadateľ o poskytnutie 
dotácie predloží čestné vyhlásenie, že:
 zrealizoval/zrealizuje proces výberu dodávateľa na realizáciu práca dodávok súvisiacich 
s projektom v súlade so zákonom č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. všeobecne záväzným 
právnym predpisom upravujúcim verejné obstarávanie, ktorý nadobudne platnosť a účinnosť po
zverejnení tejto v výzvy Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie, 

B6. Zmluva o budúcej zmluve o prevádzke/prevádzkovaní vodohospodárskej
infraštruktúry alebo zmluva o prevádzke/prevádzkovaní vodohospodárskej
infraštruktúry. Žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží Zmluvu o budúcej zmluve uzatvorenej
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s budúcim prevádzkovateľom vodohospodárskej infraštruktúry, viažucej k predmetu projektu, 
na základe ktorej žiadateľ zabezpečí, že predmet projektu bude odovzdaný do prevádzky 
osobe oprávnenej na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa 
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na základe zml , o 
prevádzke/prevádzkovaní diela/vodohospodárskej infraštruktúry. Ak má žiadateľ o poskytnutie 
dotácie už uzatvorenú zmluvuo prevádzke/prevádzkovaní diela/vodohospodárskej infraštruktúry
podľa ona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, doloží túto 
zmluvu o prevádzke/prevádzkovaní diela/vodohospodárskej infraštruktúry k žiadosti o 
poskytnutie dotácie.

B7. Zmluva o prevzatí diela – relevantné v prípade, ak žiadateľ žiada
o dotáciu na sfunkčnenie „suchovodu“, teda kanalizácie alebo
vodovodu, ktorý nebol používaný na účel, pre ktorý bol realizovaný.

- B8 Čestné vyhlásenie do 8.00 štatutár. orgánu žiadateľa o poskytnutie dotácina 
podporné programové aktivity k „suchovodu“, teda kanalizácie alebo vodovodu, ktorý nebol 
používaný na účel, pre ktorý bol realizovaný – originál.
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie

Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie: splnenie podmienky 
k neuplatneniu pravidiel štátnej pomoci

C1. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie dotácie
na účely posúdenia naplnenia podmienok uvedených v rámci „VÝZVY č. B- 1/2022 na 
predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“ – originál.

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie

Sumárne čestné vyhlásenie
D1. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie dotácie na podporné 
programové aktivity z Environmentálneho fondu na rok 2022 podľa § 4e zákona o 
Environmentálnom fonde.
Žiadateľ o poskytnutie dotácie čestne vyhlasuje, že:
- má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom,
- nemá evidované nedoplatky na daniach,- nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne 
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

- nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie (Všeobecná zdravotná 
poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.),
- na úhradu jednej a tej istej položky nepoužije dotáciu z Environmentálneho fondu a zároveň 
finančné prostriedky z iných podporných schém a programov,
- projekt je v súlade s koncepčnými zámermi uvedenými v „Pláne rozvoja verejných vodovodov 
a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027“. 

Sumárne čestné vyhlásenie je súčasťou formulára žiadosti o poskytnutie 
dotácie.
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