
Zmluva o dielo

uzatvorená podl'a § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianslqr zákonnĺk

(d'a]ej len „zmluva")

Zmluvné strany:

Objednávatel':
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

DIČ:

Obec Rudňany
Rudňany 234, 053 23 Rudňany
Bc. Rastislav Neuvirth - starosta
00329533
2020717842

(ďalej aj len „objednávatel")

Zhotovitel':
Meno a priezvisko:
Sídlo:

Zastúpený:
bankové spojenie:
IČO:

DIČ:

Edusteps
Karpatská 754/8, 089 01 Svidnĺk
PaedDr. Katarĺna Hvizdová
SK35 5600 0000 0059 6968 2001
52152219

2120932110

(ďalej aj len „zhotovitel'")

(ďalej objednávatel' a zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany")

ČI.I
Úvodné ustanovenia

1.   V tejto zmluve sa dielom rozumie:
Príprava    a     lektorovanie    aktualizačného    vzdelávania    pre    pedagogických
zamestnancov Materskej školy, Zimné 89, 053 23 Rudňany , ktoré sa uskutoční
dňa 09.11.2021 v rozsahu 2 hodĺn.

2.    Detailná    špecifikácia    diela   je    uvedená   vprĺlohe    č.1    (program    aktualizačného
vzdelávania), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. II
Predmet zmluvy

1.   Predmetom  tejto  zmluvy  je  záväzok  zhotoviteľa  vykonať  pre  objednávateľa  dielo
uvedené  v čl.  I tejto  zmluvy  a záväzok  objednávateľa prevziať dielo  uvedené v  čl.  I



tejto  zmluvy  a zaplatiť  zaň  zhotoviteľovi  dojednanú  odmenu  uvedenú  v čl.  111  tejto
zmluvy, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Čl. III
Odmena za dielo

1.  Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene za dielo uvedené v čl. I vo výške 50,00
eur (slovom: päťdesiat  eur).

2.  Zmluvné   strany   sa   dohodli,   Že   odmena   bude   vyplatená  na   účet   zhotoviteľa  po
uskutočnení vzdelávania do 23 .11.2021.

ČI. IV
Zhotovenie diela

1.  Zmluvné   strany   sa  dohodli,   Že   dielo  uvedené  v  čl.   I  tejto   zmluvy   vykoná  sám
zhotoviteľ,  pričom  nie je  oprávnený  prenechať  vykonanie  predmetného  diela  tretej
osobe.

2.  Zhotoviteľ   sa   zaväzuje   vykonať   dielo   riadne   a   včas,   postupovať   s   odbomou
spôsobilosťou a v súlade so záujmami objednávateľa.

3.  Zmluvné  strany  sa dohodli,  Že  zhotoviteľ  vykoná dielo  uvedené  v  čl.  I  tejto  zmluvy
najneskôr  do  09.11.2021.  V  prípade  udalosti,  ktorá  znemožňuje  vykonanie  diela  v
uvedenej  lehote  a  ktorú  nebolo  možné  predvídať  (napr.  choroba)  sa  môže  predĺžiť
lehota na vykonanie diela podľa prvej vety tohto odseku o čas trvania tejto udalosti.

4.  Zhotoviteľ  je   povinný   pri   realizácii   diela   dodržat'   všeobecne   záväzné   predpisy,

dojednania tejto zmluvy a chrániť záujmy objednávateľa.

Čl.v
Zodpovednost' za dielo

1.  Zhotoviteľ   zodpovedá  za  to,   Že   dielo  je   zhotovené   podľa  tejto   zmluvy   aplatnej
legislatívy.

ČI. VI
Odstúpenie od zmluvy

1.  Zhotoviteľ  je   oprávnený   odstúpiť   od   zmluvy,   ak   mu   objednávateľ   neposkytne
súčinnosť potrebnú na zhotovenie diela.

2.  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
a)    až do zhotovenia diela.  V takomto prĺpade je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi

sumu,   ktorá   pripadá   na   uŽ   vykonané   práce,   pokiaľ   zhotoviteľ   nemôže   ich
výsledok použiť inak a nahradiť mu účelne vynaložené náklady,



b)   ak Žhotoviteľ nevykonal dielo v lehote uvedenej  v čl.  IV ods.  3  tejto zmluvy, ak
mu vo vykonaní diela v tejto lehote nebránili vážne okolnosti,

c)   ak je  zrejmé,  že  dielo  nebude  včas  hotové  alebo  nebude  vykonané  riadne,  a ak
zhotovitel' neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote,

d)   odstúpenie  od  zmluvy je  účinné  doručením  pĺsomného  oznámenia  o  odstúpení
druhej  zmluvnej  strane.  Odstúpením od zmluvy sa zmluva rušĺ a zmluvné strany
sú si povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.

ČI. VII
Záverečné ustanovenia

1.  Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
2.  Zmluva je  vyhotovená  v dvoch  rovnopisoch,  pričom  každá  7mluvná  strana  obdrží

jeden rovnor`is.
3.  Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnou fomou za súhlasu

oboch zmluvných strán.
4.  Veci neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
5.  Zmluvné strany prehlasujú, Že ich prejavy vôle byt' viazaní touto zmluvu sú slobodné,

jasné,  určité  a zrozumiteľné.  Zmluvu nepodpisujú v tiesni,  v omyle  ani  za nápadne
nevýhodných podmienok.

6.  Zmluvné   strany  prehlasujú,  Že   sú  plne   spôsobilé  kuzavretiu  tejto  zmluvy.   Pred

podpisom tejto zmluvy si ju prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia.
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