ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších
predpisov
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov :
Sídlo :
Zástupca :
IČO :
DIČ :
bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Fax:
e-mail:
Web:

Obec Sobotište
Sobotište č.11, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák - starosta
00310018
2021086881
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
SK90 3000 0000 0000 0030 9630
034 628 2102, 0904 622 601
034 628 2232
obecsobotiste@stonline.sk ,
obecsobohornak@mail.t-com.sk
www.obecsobotiste.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvale bytom
bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Kód banky SWIFT:

MgA. Marianna Rievaj
06. 09.1990
Kremnická 2547/1, 96001 Zvolen
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK16 0900 0000 0050 4766 7382
GIBASKBX

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.
Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná pre
objednávateľa reprodukcie 8 listov habánskych kníh zo Sobotišťa v správe Štátneho archívu
Bratislava sign. Hab. 1, 5, 11, 16, 20 na základe výberu historika Mgr. ThLic. Martin Hoferka,
Th.D. ( odborný zamestnanec 1) v rámci projektu Po stopách habánov , kód projektu: 304021D188,
financované z vlastných zdrojov a z Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce podľa čl. II. ods. 1 zmluvy vykoná podľa tejto zmluvy a
požiadaviek objednávateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne vykonané dielo zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú odmenu.

III.
Odmena a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odmenu za vykonanie diela celkom 400,- €
(slovom: štyristo eur).
2. Odmena bude vyplatená bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedeného v čl. I. tejto
zmluvy po dokončení a riadnom odovzdaní diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si sám, vo vlastnom mene vysporiada všetky povinnosti (daňové a
odvodové) voči inštitúciám, ktoré mu v súvislosti s prijatím dohodnutej odmeny za vykonanie
predmetu tejto zmluvy vzniknú.
IV.
Termín plnenia
1. Termín ukončenia diela: 30.3.2020.
2. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený odovzdaním diela objednávateľovi. O odovzdaní a
prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.
V.
Ostatné dojednania
Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č.40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými
predpismi platnými v Slovenskej republike.
VI.
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať na základe písomnej dohody
zmluvných strán formou dodatkov.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ
a jedno vyhotovenia obdrží objednávateľ.
3. Táto zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po jej
verejného obstarávateľa.

zverejnení na webovom

sídle

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne
a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
V Sobotišti dňa 13. 02. 2020

Za objednávateľa:

_______________________________
Mgr. Dušan Horňák – starosta

Zhotoviteľ:

_______________________________
MgA. Marianna Rievaj

