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Zmluva o dlelo
uzatvorená podIa ust. * 536 a nasL Obchodněho zákonníka v platnom znenl

I.
Zmluvně strany

1. ObjednávateP

Obchodně meno: Mestské kultúme stredisko v Sabinove
Sídlo: Janka BorodáČa 18, 083 01 Sabinov
iČo: 149683
DIČ: 2020711308
Bankové spojenle: Všeobecná Ůverová banka, a.s.
IRAN: SK8I 020000000000 11632572
TelefÓn: 0905 275 990
Oprávnený konat‘ v
áene spoloČnosti: Zuzana Hudáčová, poverená vedením

ďakj kn ako „objednávateľ“

2. ZhotovItel‘

Obchodně meno: Bibiana Lukáčová
Sídlo: 08261 Ražňany 30
IČO: 43962815
DIČ: 1042511580

Chránené pracovisko
Bankové spojenie: VCJB a.s.
IBAN: SK2902000000003286684957
TeIefón: 0948 000371

ďalej len ako „zhotovitel“

U.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotovitel‘ se zaväzuje, že za dojednanů cenu zhotoví pre objednávateřa diclo podře ČI.
III. tejto zmluvy.

2. Objednávateľ se zevázuje za dielo zaplatit‘ zhotoviteřovi dojednanú cenu podľa článku
Vl. tejto zmluvy.



III. .

Predmet zmluvy

1. Zhotovitel‘ sa zavazuje pro objednáyatel!a vyrobit‘ J 4 kusov dievčenských Rastavickych
krojov I lajblik, sukňa a zásteral. V špecifikácii 2 ks v žltej farbe, 2 ks v Červenej fhrbe, 2
ks v oranžovej farbe, 2 ks v svetlozelenej řbrbe, 2 ks v tmavoružovej farbe, 2 ks
v tyrkysovej farbe. 2 ks v ružovcj farbe. l‘ajblik a sukňa z látky v rovnak‘~j farbe. zdobené
I primka, šujtáš / bielou t‘arbou, farbou blízkou k farbe kroja, alebo zlatou a striebomou
farbou. A 14 ks záster v bielej farbe, plisované.

2. Vel‘kosť krojovje na podklade odobratých mier krajČírkou.
3. Zhotovitel‘ sa zavAzuje, že zabezpečí riadne a včasné splnenie diola podfa tejto zmluvy.
4. Zhotovitel‘ sa zavAzuje dodat‘ objednávatefovi predmet zmluvy v požadovanom počte a

kvalite a objednávatcľ sa zavAzuje uhradit‘ dohodnutů cenu a to v rozsahu a spůsobom
dohodnutým v tejto zmluve.

~1V.
PovinnostI objednávatel‘a

I. Objednávatel‘ sa zavAzuje poskytnút‘ zhotovitel‘ovi všetku potrebnú súčinnost‘ pri
zhotovovaní diela.

2. Qbjednávateľ je ppvi.nný pro výrobp krpjov zadat‘ správne vcľkosti a predlohu ako má
kroj vyzerat‘. .

V.
Povinnosti zhotovltel‘a .

1. Zhotoviteľ sa zavAzuje, že vykkrná dielo podl‘a tejto zmluvy ajej príloh na vlastné
náklady, na vlastné nebezpečenstvo a v dojednanom Čase.

2. Zhotovitel‘ sa zavAzuje dodat‘ predmet zmluvy podl‘a pokynov objednávatel‘a, priČom
zhotovitel‘ zodpovedá za akékoľvek výrobné chyby, ktoré sa odlišujú od pokynov
objednávatefa.

3. Zhotovitel‘ je povinný zachovávat‘ mlČanlivosť o y~etkých skutočnostiach, s ktorýrni sa
oboznámil j~ri real&kii predmetu diela.

Vl.
. Cena dieta

1. Cena za vykonanie diola zhotovitel‘om /t.j. cena prác a cena materiálu /je stanovená vo
výške 2 100 eur.

2. Odberatel‘ a dodávatef sa dohodli, že dodávatel‘ ku dňu podpísania tejto zmluvy vyhotoví
predfaktúru vo výško 630 eur. Splatnost‘ predfaktůry sú 3 dni odo dňa jej vystavenia



‚

‚

‚.

a doruČenia objednávatel‘ovi. Po zhotovení diola dodávatel‘ vystaví koneČnů vyúČtovaciu
faktůru, ktorej splatnosť je 14 dní a to bezhotovostným prevodom na účet zhotovitel‘a
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

3. Faktům zhotoviteľa musí obsahovat‘ náležitosti daňového dokladu a špeciflkácie ceny
dlela

4. Dohodnutá cena zahřňa všetky náklady zhotovitel‘a na zhotovenie predmetu dlela.

VIJ.
Ďalšie dojednania

I. Zmluvné strany sa dohodli o vzájomnom informovaní o každej zmene okolností súvisiacej
s plnením predmetu ~mluvy a opera‘ívnej spolupráci v záujmc plynulého zabe7.peČenia
predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu.

2. Zmeny termínov skůšok krojov budú dojednané mailom, abbo telefonicky.

VUL
Tn‘anie a zánik zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu urěltú. a to odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 20.05.2019.
2. K zániku zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby může důjsť:

W dohodou zmluvných strán
W odstúpením od zmluvy v prípade porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou
stranou.

3. Dňvodom pit ukončenie zmluvyje aj skutočnost‘. že důjde k zmene okolností. za ktorýeh
táto zmluva bola uzavretá. 72 zmenu okolností sa považuje zmena ceny materiálu, látok.

ix.
Vady dlela

I. Pri uplatňovaní nárokov z vád dlela sa bude postupovat‘ podia príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka.

2. Zhotoviteľ je povinný najneskůr do troch pracovných dní odstránit‘ na vlastně náklady
vady dlela, ktoré boli objednávateľom zistené, reklamované. V prípade porušenia tejto
zmbuvnej povinnosti, je objednávateľ oprávnený účtovat‘ si zmluvnú pokutu vo výške
30% z ceny diela Objednávatel‘ je oprávnený si nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
započítat‘ voči nároku zhotovitcla na zaplatenie faktúry podľa článku VI. tejto zmluvy. ‚.



‚:

X.
Sankcle

1. Pd nedodržaní termínu dodania dlela zhotovitel‘om podl‘a Čl. V. je zhotovitel‘ povinný
zaplatiť objednávatel‘ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % eur za každý deli omeškania.

2. V prfpade omeškania objednávatel‘a $ finančnou úhradou faktúry za vykonanie dlela je
objednávatel‘ povinný zaplatiť zhotoviteFovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej
sumy za každý deli omeškania.

XL
Záverečné ustanovenla

I. Otázky neupravené touto zmluvou sa nadia prlslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, pripadne ďalš(mi právnymi predpismi.

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byt‘ vykonané formou písomného dodatku k zmluve
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluvaje platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná v súlade $

* 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverQjnenia v zmysle
zákona Č.546/20 10 Z. z., ktorým sa dopIňa zákon Č. 40/1964 Zb. ObČiansky zákonník v
znení neskorších predpisov a * 5 zákona Č. 21 1/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.

4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
dostane jeden rovnopis.

5. Zmluvné strany si zmluvu prečftali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prnjavy
vůle sú slobodné, vážne. zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

S.

V Sabinove dIla: 04.04.2019 V Sabinove dIla: 04.04.2019

Objednávatel‘ Zhotovit

I? ‚ ....‚ S

Mestské kultůme stiedisko v Sabinove Bibiana Lukáčová.
Zuzana Hudáčová
poverená vedením


