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Zmluva o dielo 01-2018
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami
Zhotoviteť:

František J určišin

Trvalé bydlisko:
Rod. čl's'o:

Číslo Op:

Bankové spojenie:
(d`alej a ko „zhotoviter')

a

obiiedriávater..

Q

ffrix

Detská organizácia Fénix, o.z.

Územná organizácia Snina

Sídlo:

Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina

IČO:

17310920 012

Oprávnený konat' v mene spoločnosti: Mgr. Jozef Talarovič, predseda

(ďalej ako „obj.ednávater")

'.

Úvodné ustanovenie
Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany.

11.

Všeobecné ustanovenia
Zhotoviter sa zavázuje, že za dojednanú cenu vykoná pre obj.ednávatera dielo podra článku 111.

tejto zmluvy.

Objednávater sa zavázuje dokončené dielo prevziat' a za dielo zaplatit' zhotoviterovi dojednanú
cenu podra článku V. tej.to zmluvy.

Projekt „Trasa valašskej kultúry" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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111.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je závázok zhotovitera dodat' pre objednávatera službu:

Expert - lektor kulinárskeho workshopu "Valachova vareška" organizovaného v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce lntei.reg V-A Porsko - Slovensko 2014-2020 projektu č.
PLSK.01.01.00-18-0068/16 s názvom "Trasa Valašskej kultúry"
lv.
Vykonanie diela
Zhotoviter sa zavázuje zhotoviť dielo najneskór v lehote do 8.05.2018 /vrátane/.
Pri vykonávaní diela postupuje zhotovitel' samostatne. Zhotoviter nie i.e v omeškani' s plneni'm

závázku, ak mu objednávatel' neposkytol potrebnú súčinnosť.
V.

Cena diela
Cena za vykonanie diela zhotoviterom je určená na základe vzáj.omnej dohody zmluvných strán
a je vo výške 330,-Eur (Tristotridsat' Eur). Objednávater sa zavázuje zaplatit' zhotoviterovi

dohodnutú cenu v lehote do 30 kalendárnych dní od vykonania diela zhotovitera, a to

bezhotovostným prevodom na účet zhotovitel'a, uvedenom v záhlaví tei.to zmluvy.
Vl.

Povinnosti objednávatera
objednávater sa zavázuj.e zabezpečit' pre zhotovitera dodanie dokladov a vysvetleni', ktoré sú
potrebné k vykonaniu diela.
Objednávaterje povinný reagovat` na výzvy k spolupráci zhotovitera, a to v najkratšom možnom
čase.

Objednávaterje povinný vykonané dielo prevziat'.
Vll.

Povi n n osti zhotovitera
Zhotovitel' sa zavázuje, že vykoná dielo podra tejto zmluvy.
Zhotovitel' má právo na zaplatenie ceny za dielo podra článku V. tejto zmluvy.

Projekt ,,Trasa valašskej kultúry`'je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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V''l.

Zodpovednosť za chyby
Zhotoviter zodpovedá za chyby, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi.
Zhotoviter nezodpovedá za chyby diela, ak tieto chyby spósobili použitie podkladov a informácii'

odovzdaných mu pre vykonanie diela objednávatel'om v prípade, ak zhotoviter ani pri vynaloženi'

odbornej starostlivosti nevhodnost' týchto podkladov nemohol zistit'.

Ak bude dodaním chybného diela

porušená táto zmluva

podstatným

spósobom,

móže

objednávater požadovat' odstránenie chýb, alebo odstúpit` od zmluvy.
IX.

Záverečné ustanovenia
otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka,
prípadne d'alši'mi právnymi predpismi.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a
musia byt' podpi'sané oboma zmluvnými stranami.

Zmluva nadobúda účinnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží

jeden.
Zmluvné strany si zmluvu preči'tali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vóle sú
slobodné, vážne, zrozumiterné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Vsnine dňa 12.04.2018

Zhotoviter

Objednávater

Projekt ,,Trasa valašskej kultúry" je spolufinancovaný z Európskeho fondu reglonálneho rozvoja.
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Protokol o prevzatí diela
Zhotovitel':

František Jurčišin

Trvalé bydlisko:
Rod. číslo:

Číslo OP:

Bankové spojenie:
(ďalej ako „zhotoviter")

a
Objednávater:

Detská organizácia Fénix, o.z.
Územná organjzácia Snina

Sídlo: Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina

lčo:

17310920012

0právnený konať v mene spoločnosti: Mgr. Jozef Talarovič, štatutár
(ďalej ako „objednávater")
Mgr. Jozef Talarovič, štatutár Detskej organizácie Fénix, o.z., ÚO Snina, týmto

potvrdzujem, že som prevzal od horeuvedeného zhotovitera nasledujúcu službu:

Expert - lektor kulinárskeho workshopu ''Valachova vareška" organjzovaného
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce lnterreg V-A Popsko - Slovensko
2014-2020 projektu č. PLSK.01.01.00-18-0068/16 s názvom ''Trasa Valašskej
kultúry"

V Snine dňa 08.05.2018

Objednávater

Zhotoviter

Projekt „Trasa valašskej l(ultúry" je spolufinancovaný z Európskeho fond u reglonálneho rozvoja.
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