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ZľMÉLUVA 0  E)IELO
iiza\i.eiá  i)oilľ{`  §  631   :`  i\i`sl    ĺ{il`om\  č.  J()/l`)óJ  7.b    Občič`iiskeho  zákonni'ka  v  pli`tnoi`i  ziieni  medzi:

tľ{ili.j  lcn  aLo  „Z/ĺi/{/tJĺi"

Mgi.. I`'am Palo`Jčíková

(iľalc`j  len   ciko „Z/jtJťoii/./ip/"   \,'  pi.ísliišnom  gi.amatickom  tvare)

.\
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S 1` Ci 1 o :

lčo:
DIČ:

lĺoná:

L3mko\'é  spojenie:

Obee  Ni}dožer:t'  -  Bi.eziiny

Družs[evná 367,/1 `  t)7212 Nedožery -Brezany,  SR

00318302

2021162737

`IUDr.  Martin Mi)kľ)''' -starostit obce

1842t)382/0200  (VÚB.  a.s.)

(iľí\lej  len  Ĺiko  „ OĹy.ĹJĺ/;/ĺ.íittí/cJ/' "  \'  pľĺslušnom  gi.i`m\tickom  tvare)

Č/`lánok 1.

Ä]i.ecim|itzmi||V}T

Preiim"m    diL`lii   je    zčibezpečiť    pre    Objednávateľa    Vypracovanie    Žiaclosti    o poskytnutie    dotácie
z  Ľn\'ironmentálneho   f`oiidu   pre   činnosľ  L3   Zvyšovaníe   enei`getickej   účinnosti   existiijúcich   verejných
biido\`  \'rátime ztitepľo\.mia  pľe  budo"  obi?em'`ho  i'iradii.

Čl:'moklÄ.

Rozsith diela

1.     Zlit)ioviti.l`  sft za\'.äzu`ie  pri  ľe:ilizĺ.áL`ii  dii.h  postupo\J.ať podl`a  pokynov  Objednávateľa.

=.     Dielo    budč    spi.Ĺico\mié    \o     l`i)ľmi.    spľá\'},'    \   si)isi)vnom    slovenskom   jazyku    vpĺsoimej    forme

i`  clektľoniekej   l`oi.me  m-i  nosiči  C`D,ľ'L)VD-ROM.

ČiáiÄolú  m.

t)dplíata

1.     Obji`dná\ĺiiteľ `sa  zĹ`\'äzuje  z.a ľiaiiiii` ii  \'časné  splnenie  poviimosti' Zhotoviteľa vyplatit' inu peňažnú

odphtu  \.ti  \'}''ške 300  c.ur.

Článok lv.
Trvi`nie Zmluvy,  čfés  plneni!` a  niiesto i)lneni:`

1.    Táto  Zmlu\'íi  sa  uzatvám  m  doltu  iiľčitú  odo  clfiit jej  podpi'simia  obid\'oma  Zmluvnými  stranami  do

oclo\'ziianiii  Ĺlieki  t. j.  mijm`skôľ  i`li->   10.``..2017.



=.     Mičstom odo\,'zdmiiaje sídlo  objedná\'atel'a.

Článok vl.
Závei.eč`né  ust{`no`'eni:`

1.    Táto  Zmlu\'a  nadobúda  platnosť  ciňom  podpĺsania  opi.ávnenými  zástupcami  o~boch  Zmluvných  strán

a i'ičinnosť dňom nasledujúcim po clni jej  zverejnenia na webovej  sti.ánke zhotoviteľa.
2.    Táto  Zmlu\,`'ii  sa  \'}.hoto\'iije  vo  d\'oeh  (2)  rovnopisoch,  z  ktoi.ých  jeclen  rovnopis  (1)  je  určený  pre

k€ižcli'i  zmlu\'nú  stranu.

_1.    Meniť  a  di)plňať  túto  Zmlu\.u  možnit  \'}''liičm  pĺsomnými  dodatkami.  ktoré  musia  byť  číslovaiié  a

podpĺsané  opi.ávnen}''iiii  z.ástiipcami  oljui`h  zmlii\'n}''ch strán.
+.    /jiĺilii\né  stran}'  svojimi   i)odpismi   iio[\'i.ď/jiiiú`  ž,i`  sú  s  je`j   obsahom  oboznámené  a  Že  túto  Zmluvu

uzat\`ái.ajú   na   záklacle   svojej   slobodnej   a   vážnej   vôle,   nie   \/'   tiesni   a   za   nápadne   nevýhodných

podmienok a že záväzky z nej  \ĺ'yplývajúee sa zaväzujú i.iadne a včas plniť.

\'  Nedož.ei.oeli-Bi.ezanoch.  dňa 20.2.2017

Občc  Nedi)ŽcTy-Bľezm)'
Olijeclná\ fltl`1`

o\'číková
ZhoLoviteľ


