ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v platnom znení
čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
1.1

Objednávateľ :
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zástupca v rokovaniach vo veciach
zmluvných:
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
č. účtu :
Osoba poverená preberaním prác
a podpísaním zápisnice o odovzdaní
a prevzatí diela:
Tel:
Fax:
Email:

1.2

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zástupca v rokovaniach vo veciach
IČO :
Telefón:

Obec Pečovská Nová Ves
Obecný úrad,
Hlavná č.33, 082 56 Pečovská Nová Ves
PhDr.Jaroslav Dujava, starosta obce
PhDr.Jaroslav Dujava, starosta obce
00327590
2020711660
Prima Banka a.s.
SK50 5600 0000 0088 1895 1001

PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce
051/458 31 21
0915/971002
051/458 34 21
starosta@pecovska.sk
Lea Hnatevičová - FLEX
Baltská 5170/1, 821 07 Bratislava – Podunajské
Biskupice
Lea Hnatevičová, SZČO
32110383
0905/503230

čl. II.
PREDMET PLNENIA

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa
vyhotoví súlep popisovateľných máp intravilánu obce Pečovská Nová Ves v mierke
1 : 1000.
čl. III.
ČAS PLNENIA

3.1

Termín dodania
predmetu
do 20. októbra 2017.

diela

objednávateľovi

1

podľa

čl. II tejto zmluvy je

čl. IV.
CENA
4.1

Celková cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z. vo výške 812.- Eur
(slovom: osemstodvanásť Eur).
čl. V.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1

Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si
zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.

5.2

Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.

5.3

Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu
jeho sídla uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť
prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa
nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučene.

5.4

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých
vyhotovenie a Zhotoviteľ tiež jedno vyhotovenia.

Objednávateľ

obdrží

V Pečovskej Novej Vsi dňa 9. októbra 2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

....................................................
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

...........................................
Lea Hnatevičová

2

jedno

