
Zmluva o dielo
mtvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansb zákonnm

(d'alej len mwa")

Zmlumé stmny:

Objdnávat€l':
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Obe€ Rudňany
Rudňany 234. 053 23 Rudňany
Bc. Rastislav Neuvirth
00329533
2020717842

(ďalej aj len „objednávateľ)

A-

Zhotovitel':
Meno a priezvisko:
Sídlo:
narodená:
bankové spQjenie:
IČO:
DIČ:

PaedDr. Katarha HÝizdová
Ehrpatská 754/8, 089 01 Svidnĺk
12.mája 1981
SK72 5600 0000 0067 7840 7001
53397169
1077335193

(ďalej aj len motoviteľ)

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

Čl.I
Úvodné ustanovenia

1 .   V tejto zmluve sa dielom rozumie:
Pn'prava   a    lek(orovanie   aktualizačného   vzd€lávania   pre   pedagogiclých
zamestnancw Mat€mkej škob, Zimné 89, 053 23 Rudňany, ktoré sa uskutočnĺ
dňa 07.06.2021 v rozsahu 2 hodĺn.

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

Čl. II
Predm€t zmlwy

1.   Predmetom tejto  zmluvy je  záväzok  Žhotoviteľa  vykonať  pre  objednávateľa  dielo
uvedené v čl. I tejto zmlwy a záväzok objednávateľa prevziať dielo uvedené v čl. I
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tejto mluvy a zaplatiť zaň Žhotoviteľovi dojednanú odmenu uvedenú v čl.  111 tejto
zmluvy, a to všetko za podmiemok dohodnutých v tejto zmluve.

ČLm
Odmena za die]o

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

2.   Zhluvné  strany  sa  dohodli,  že  odmena  bude  vyplatená  na  účet  Žhotoviteľa  po
uskutočnenĺvzdelávaniado21.06.2021.

ČLIV
Zhotovenie diela

1.   Zmlumé  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  2aväzuje  vykonať  dielo  riadne  a  včas,  postupovať  s   odbomou
spôsobilosťou a v súlade so záujmami objednávateľa.

3.   Zmlumé strany sa dohodli, že Žhotoviteľ vykoná dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy
najneskôr do 07.06.2021. V prĺpade udalosti, ktorá zmemožňuje vykonanie diela v
uvedenej  lehote a ktorú nebglo možné pmedu'dať (napr. choroba) sa môže predĺžiť
]ehotanavykonaníedíeLapodľaprvejvetytohtoodsekúočastrvanía`téj.to_úda]osti.

4.   Zhotoviteľ  je  povinný  pri  realizácii  diela  dodržať  všeobecne  záväzné  predpisy,
dojednaniatejtozmluvyachrániťzáujmyobjednávateľaL

ČI.V
Zdpwednosť 2a dielo

1.   Zhotoviteľ  zodpovedá  za  to,  že  dielo je  Zhotovené  podľa  tejto  znhuvy  aplatnej
leóslatívy.

ČLVI
OdstúpeDie od zm]uvy

1.   Zhotoviteľ  je   oprimený   odstúpiť  od   zmluvy,   ákmu   objednávateľ  neposkytne
súčimosť potrebmú na zhotovenie diela.

2.   Objednávateľje oprávnený odstúpiť od zmluvy:
a)   až do Zhotovenia diela. V takomto pripade je však povimý zaplatiť Žhotoviteľovi

sumu,  ktorá  pripadá  na  už  vykomné  práce,  pokiaľ  zhotoviteľ  nemôže  ich
výsledokpoužiťinakanahradiťmuúčehevyndoženénáklady,
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b)  ak Zhotoviteľ nevykond dielo v lehote uvedmej v čl. rv ods. 3 tejto zmlwy, ak
mu vo vykonaní diela v tejto lehote nebránili vážne okolnosti,

c)   ak je ziejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak
Žhotoviteľ neuobí nápravu ani v poskytDutej primeranej lehote,

d)  odstúpenie od zduvy je účinné doručenĺm pĺsomného oznámenia o odstúpenĺ
drúej znnuvnqj strane. Odstúpeníin od zĽnluvy sa zmluva ruší a zĽnluvné strany
sú si povinné vrátiť si vzájomne postmuté phenia.

ČL VII
Záverečné ustanovenia

1.    Zhluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpĺsania zmluvnými stranami.
2.    Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží

jedenromopis.
3.    Meniť a dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možDé len písomnou fomou za súhlasu

oboch znnumých strán.
4.    Veci neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami občianskeho zákonnĺka.
5.    Zriiluvné  strany  prehlaBujú,  že  ich  prejavy  vôle  byť  viazanĺ  to`m  znnuvu  sú

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

6.    Znnuvné  strany  prehlasujú,  že  sú  plne  pôsobilé  kuzavretiu  tejto  zmlwy.  Pred
podpisomtejtozbnuvysijuprečĺtali,obsahuporozumeliaplnesnĺmsúhlasia.

v.p*,.9..*.9l,dňa_-}.-..€.:..g=?.(ĺ

Objednávaftľ

ví,...:S.v!.l.d.I.3.:.Á>.ft..,dňr@..ŕ;..é....Š.S.4.4....

PaedDr. Kahrina "zdová
KosgďF#kásvJ,Éff_.

IÓO:5;Šigi169DIČ:10
®,,,®®®®®,,,.................,..,®,,®®,,,

Zhotoviteľ

9í4________
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