Zmluva o dielo
uzatvorená podl'a s ó31 a nasl. zákona č.4011964 Zb. občiansky zákonník
(ďalej len rrzmluva")

Zmluvné stľany:

Objednávatel':

Sídlo:
Zasfupený:
tČo:
DIČ:

obec Kľál'ova Lehota
Kľál'ova Lehota 39' 032 33 Kľáľova Lehota
Vladimír Kapríni - starosÚa
00315338

2020581420
(ďalej aj len,,objednávatelx')
a

Zhotovitel':
Meno a pľiezvisko: PaedDr. Katarína Hvizdová
Sídlo:
Karpatsla{ 7s4l8,089 01 Svidník
naľodená:
12.mája 1981
bankové spojenie: sK72 5600 0000 00ó7 7840 7001
53397169

IČo:
DIČ:

1077335193

(ďalej aj len,,zhotovitelÚ)
(ďalej objednávatel'a zhotoviteľ spolu aj ako ,rZmluvné stľanyĺ.)

Čt.l
Úvodné ustanovenia

1. V

tejto zmluve sa dielom ľozumie:

Prípľavaa lektoľovanie akfualizačného vzdelávania pre

2.

pedagogiclcých

zamestnancov Materskej školy' Kľál'ova Lehota 82, 032 33 líáľova Lehota,
ktoré sa uskutočnídňa 08.06.2021v rozsahu 2 hodÍn.
Detailná špecifikácia diela je uvedená vprílohe č.l (program aktualizačného
vzdelávania), ktonĺ je neoddeliteľnou súčasťoutejto zĺľrluvy.

čln

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zĺnluvy je zitv?lzok zhotovitel'a vykonať pre objednávateľa dielo
uvedené v čl. I tejto znluvy azávliaok objednávateľa ptevziať dielo uvedené v čl. I
1

tejto zmluvy azaplatiť zaň zhotovitďovi dojednanú odmenu uvedenú v čl. ilI tejto
zmluvyo a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zľtluve'

čl. rrĺ
Odmena za dielo
Zmluvné stľany sa dohodli na celkovej odmene zadie|o uvedené v č1. I vo ýške 50'00
euľ (slovom: päťdesiateuľ).
2. Zm|vvĺéstrany sa dohodli, Že odmena bude vyplatená na účetzľrotoviteľa po
uskutočnení vzdelávani a do 22.06.202I.

l.

čl ľv
Zhotovenie diela

vykoná sám
1. Zmluvné sbany sa dohodli, Že dielo uvedené v č1. I tejto zmluvy
diela tretej
zhotovitel', pričom nie je oprávnený pľenechať vykonanie predmetného
osobe.

2. Zhotoviteľ sa zav'ázllje vykonať dielo riadne a včas, posfupovať s' odbomou

spôsobilosťou a v súlade so záujmami objednávateľa'
3. Zm1uvné strany sa dohodli, Že zhotoviteľ vykoná dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy
diela v
najneskôľ do 08.0ó.2021. v pľípade udalosti, ktoľá znemoäu]e wkonanie
pľedĺziť
uvedenej 1ehote a ktoru nebolo mo2,té pľedvídať(napr. choroba) sa môže
udďosti'
lehota na vykonanie diela podl'a pľvej vety tohto odseku o čas tľvania tejto
predpisy,
4. Zhotoviteľ je povinný pľi ľeďizácii diela dodrŽať všeobecne zilviimé
dojednania tejto zmluvy a chrrániť zfu,$my objednávateľa'

člv

ZodPovednost'za dielo

l.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, Že dielo

je

ztrotovené podl'a tejto zmluvy aplatnej

legislatívy.

'

čt. vl
odstúpenie od zmluvy

neposkytne
1. Zhotoviteľ je opľávnený odstupiť od zmluvy, ak mu objednávateľ
súčinnosťpotľebnúna zhotovenie diela.
2. objednávateľ je opľávnený odstupiť od zmluvy:
a) až do zhotovenia diela. V takomto pľípadeje však povinný zap|atiť zhotovitel'ovi
ich
sumu' ktoľá prip adá ĺn už vykonané práce, pokiaľ zlrotoviteľ nemôže
pouŽiť inak a nďrradiť mu účelnevynaloženénĺĺklady,

ýstedok

2

b)

c)
d)

ak zhotoviteľ nevykonal dielo v lehote uvedenej v čl. IV ods. 3 tejto zrnluvy, ak
mu vo vykonaní diela v tejto lehote nebránili válhleokolnosti,
ak je aejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak
zhotoviteľ neurobí nápravu ani v pos@utej primeľanej lehote,
odsfupenie od zmluvy je účinnédoručenímpísomného oznĺĺmenia o odsfupení
dľuhej zĺluvnej strane. odstúpením od zmluvy sa znluva rušía zmluvné strany
sú si povinné vrátiť si vájomne poslrytnuté plneďa.

Čl. vrr
Záverečné ustanovenia
1' Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvn1ými stľanami
a účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
na webovej strĺánke
obj ednávatel'a

www.krďovalehota. sk.
v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná stana obdľží
jeden rovnopis.

2' Zmluva je vyhotovená

3' Meniť a dopíňaťustanovenia tejto zmtuvy je možnélen písomnou formou za
súhlasu
oboch znluvných strĺĺn.
4' Veci neupravené touto zmluvou sa spravujú ustaľroveniami občianskeho zĺĺkonníka.
5' Zmluvné strany prehlasujú, Že ich prejavy vôle bý vlamnitouto zrnluvu sú

slobodné,
jasné, určitéa zrozumitel'ne. Zmluvu nepodpisujú
v tiesni, v omyle anl, za' nápadne
nevýhodných podmienok.
6' Zm7uvné stľany prehlasujr1 Že sú plne spôsobilé k uzavľetiu tejto zmluvy.
Pred
podpisom tejto zrľrluvy si ju prečítali,obsďru porozumeli plne
a
s ním súhlasia.
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