
ZMLUVA O D|ELO

uzatvor€ná vzmy§le § 631a násl. Občianskeho zákonníka ř.4al§aZ.z.v z.n.p.

Objednávateť:

článok t
Zmluvné strany

obec/mesto: Nižná Boca

zastúpená: Jaroslav Láni, zástupca staíostu

sídlo: Nižná Boca č. 3,032 34 Malužiná

lčo: 00315648

Dtč: 2020581596

Bankové spoienie: Prima b"n _
č.účtu:

{ďalej len,,objednávateť"l

Zhotovitel': Miestna akčná skupina Horný Liptov, občianske združenie

zastúpená: Martin Picvarči,predseda
síd lo: Hviezdoslavova L7 O, O33 01 Liptovshý Hrádok

lčo:42063507
DlČz20226037aS

8ankové spoienie: Prima banka 9l9vensko,a.s. pobočka Liptovsloý Hrádok

Č.rrittu IBAN:
Regisírované Ministerstvom wrúťrra §R odbařom všeobecnej vnútomej správy pod č. VVS/1-9aa/90-31679,2

{ďalej len,,zhotoviteť")

článok ll
Predmet zmluvy

Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie

vypracovanie Spoločného Programu hospodárskeho rozvoia a sociálneho rozvoja obcí Horného
Liptova (ďalej len spoločný program rozvoja obcí v skratke ,,SPRO"), ako strednodobého

rozvojového dokumentu, vzmysle §8a zák. 539l20a8 vz.n.p. s cieíom zabezpečenia a koordinácie

regionálneho rozvoja v zmysle § 2-5 a §12 zák.539 /2OO8 v z,n-p.

Predmet zmluvy bude spracovanýv rozsahu:

a} analytická časť - komplexné hodnotenie a analýza rnýchodiskovej situácie regiónu,

jednotlivých obcí a mesta Liptovský Hrádok (,,ďalej iba mesto"} nachádzajúcich sa v Území

MAS Horný Liptov. odhad ich budúceho uývoja s dórazom na moŽné riziká a ohrozenia vo

vázbe na existujúce relevantné stratégie a koncepcie, VyuŽÍvanie vnútorného pCItenciálu

územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateíného rozvoja Územia,

jednotliv,ých obcí a mesta

b) strategická časť - obsahom bude definovanie stratégie rozvoja osobitne pre jednotlivé

obce a mesto pri zohťadnení vnútomých špecifík s určením hlavných sm€rov, priorít a
cieíov rozvoja jednotlivej obce. mesta s rešpektovaním princípov regionálnej politiky s

1.

2.
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cielbm dosiahnutia vyváženého udržateťného rozvoja územia, a definovanie rozhodujúcich
strategických priorít v obciach a meste s významným dopadom na región a územie MAS
Horný Liptov

c) programová Časť - zoznam opatrení a aktivít na labezpečenie realizácie programu rozvoja
obcÍa mesta. Konkrétne spracovaná pre každú jednotlivú obec a mesto územia MAS Horný
Liptov

d} realizačná časť - popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a
organizaČné zabezpeČenie realizácie programu rozvoja obcí a mesta, konkretizovaná na
Úroveň jednotlivej obce a mesta, ale aj na úroveň regiónu, ktorý predstavuje územie MAS
Horný Liptov. Systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja pre jednotlivé
Územia obcí a mesta s ustanovením meratelhých ukazovatelb4 vecný a časoni
harmonogram realizácie programu rozvoja obcí a mesta formou akčných plánov,
s priemetom na región Horného Liptova

e} finanČná Časť - obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inŠtitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obcí a mesta.
Samostatne pre jednotlivú obec a mesto s priemetom na región resp. územie MAS Horný
Liptov.

3. Predmet zmluvy uvedený v bodoch a) až e) bude okrem spracovania konkrétnych výstupov pre
objednávatel'a, konkrétnu obec/mesto , obsahovať aj vázby a dopady na územie, pre ktoré sa
SPRO sPracováva. Územie je definované k.ú. obcí Beňadiková, Hybe,Jakubovany,Jamník,Konská, Králova
Lehota, Líptovská Kokava, Liptovská Porúbka, Líptovský Hrádok, LiptovskýJán, LiptovskýOndrej,
LiPtovskýPeter, Malužiná, Nižná Boca, Podtureň, Pribylina, Smrečany,Uhorská Ves, Vavríšovo, Važec,
Veterná Poruba, Východná,Vyšná Boca, Závažná Poruba, Žiar ako región Horný Liptov.

Člá§CIk !ll

Čas a miesto plnenia

1,. Zhotovitel' je povinný vykonať a odovzdať predmet zmluvy v zmysle článku 2, v termíne najneskór
do 3ú. novembra 2015. Miesto dodania je totožné so sídlom objednávatel'a.
Zhotoviteť je povinný odovzdať objednávatelbvi predmet plnenia zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. l
ods.2, v dohodnutom čase a v zodpovedajúcej kvalite. Predmetom odovzdania bude 1 výtlačok
dokumentu v kompletnom vydaní a lx CD(v elektronickej podobe}.

K termínu odovzdania celého diela pripraví zhotoviteť protokol o odovzdaní dieia.

2,

3.

Termíny plnenia:

Analytická časť vrátane SWOT analýz
Strategická časť a programová
Realizačná časť a finančná časť
Odcvzdanie návrhov na prerokovanie - verejnosť a obecné
Odovzdanie čistopisu dokumentu

a2/2OI5
a4/2oL5
a6/zafi
0912015
lu2075

Termíny plnenia sú stanovené v závislosti na odloženei účinnosti zmtuvy, ktorá je podmienená
nadobudnutím ÚČinnosti novely zákona 539lZOa8za L4.10.2014.{ navela zákona 539/2oa8 za
14,j0. 2074 nadabúda účinnosť 1.1,.2015}


