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Zmluva o die]o
uzatvorená medzi týmito zm]uvnými stranami

Zhotovitel': Mária Horváthová

Trvalé bydlisko:

Rod. číslo:

Číslo Op:

Bankové spoj enie:

(ďalej ako „zhotovitel"')

Objednávatel':       €

a

Detská organizácia Fénix, o.z.

Územná organízácia Snina

Gagarinova 1559/4, 069 01   Snina

173 10920 012

Oprávnený konať v mene spoločnosti: Mgr. Jozef Talarovič, predseda

(ďalej ako „objednávateF")

1.

Úvodné ustanovenie

Zmluvné stramy vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmLuvnej strany.

11.

Všeobecné ustanovenia

Zhotovitel' sa zavázuje, že 2a dojednanú cenu vykoná pre objednávatel'a dfelo podl'a článku 111
tejto zmluvy.
Objednávatel' sa zavázuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviterovi dojednanú
cenu podl'a článku V tejto zmluvy.
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111.

Predmet zm]uvy

Predmetom tejto zmluvy je závázok zhotovitel'a dodať pre objednávatel'a službu:
Expert - lektor lhdových  remesie] - Rezbár - zhotovenie ho]ubičiek z dreva štiepaním  -
poěas  pobytového  podujatia  "Bačova  ško[a  remesie]"  opganizovaného v  rámci  Programu
cezhraničnej   spo]upráce   lnterreg   V-A   Po['sko   -   Slovensko   2014-2020   projebi   č.
PLSK01.01.00-18-0068/16 s názvom "Trasa Valašskej ku]túry"

IV.
Vykomnie diela

Zhotovitel' sa zavázuje zhotoviť dielo najneskór v lehote do 26.06.2018.
Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviter samostatne. Zhotovitep nie je v omeškaní s plnením
závázku, ak mu objednávatep neposkytot potrebnú súčimosť.

V.
Cena diela

Cena za vykonamie diela zhotoviteFom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
a je vo výške 345 eur (tristoštyridsaťpšť eur).
Objednávater sa zavázuje zaplatiť zhotoviteFovi dohodnutú cenu v lehote do 30 kalendámych dní
od vykonania diela zhotovitera, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotovitel'a uvedený v
záhlaví tejto zmluvy.

VI.
Povinnosti objednávate['a

Objednávater sa zavázuje zabezpečiť pre zhotoviteFa dodanie dokladov a vysvetlení ,   ktoré sú
potrebné k vykonaniu diela.
Objednávatel'je povinný reagovať na `ýzvy k spolupráci Žhotovitepa, a to v najkratšom možnom
čase.
Objednávatep j e povinný vykonané die[o prevziať.

VII.
Povinnosti zhotovitel'a

ZhotoviteF sa zavázuje, že vykoná dielo podl'a tejto zmluvy.
Zhotovitep má právo na zaplatenie ceny za dielo podFa článku V tejto zm[uvy.
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VIII.
Zodpovednosť za vady

Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi.
ZhotoviteF nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spósobilo použitie podkladov a informácií
odovzdaných mu pre vykonanie diela objednávatel'om v pn'pade, ak zhotoviteť ani pri vynaložení
odbomej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov nemohol zistiť.
Ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným spósobom, móže objednávatel'
požadovať odstránenie vád alebo odstúpiť od zmluvy.

IX.
Záverečné ustanovenia

Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia pn'slušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
pn'padne ďalšími právnymi predpismi.
Zmeny  a  dodatky  tejto  zinluvy  musia  byť  vykonamé  fomou  písomného  dodatku  k  zmluve  a
musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranamí.
Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jeden.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej  obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vóle sú
slobodné, vážne, zrozumiteFné a určité, ěo svojimí podpismi potvrdzujú.

V Snine dňa   12.06.2018

Zhotovitel'
............óbj;áá;.;.t.é.).............
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Protokol o prevzatí diela

Mária Horváthová

Trvalé bydlisko:

Rod.  číslo:

Číslo OP:

Bankové spojenie:

(ďalej ako „zhotovfter')
a

Objednávater:   Detská organizácia Fénix, o.z.

Územná organizácia Snina

Sidlo:  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

potwdzujem, že som prevzal od horeuvedeného  zhotovitera  nasledujúcu službu:

Expert - lektor  rudových  remesiel - Rezbár - zhotovenje  holubičiek z dreva

štiepaním - počas pobytového podujatia "Bačova škola remesiel", organizovaného v

rámci  projektu  č.   PLSK.01.01.00-18-0068/16  s   názvom   'Trasa  Valašskej   kultúry"

Programu cezhraničnej spolupráce lntemeg V-A Porsko -Slovensko 2014-2020.

V Snine dňa  26.06.2018

Objednávater

PRO-X"lA

Zhotovfter

Projekt ."asa valašskej ku"iir je spolufinancovaný z Európskeho fmdu regk)nálneho rozvoJa.
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