Zmluva o dielo
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:

Obec Vrakúň
Námestie sv. Štefana č. 474/1, 930 25 Vrakúň
00305821
2021139835
PaedDr. Štefan Fazekas, starosta obce

(ďalej len ,,objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Označenie registra:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Regionálna rozvojová agentúra ISTER
Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
37 840 053
2021742316
Ing. Andrea Borosová, riaditeľka
Register záujmových združení právnických osôb vedený
na Krajskom úrade v Trnave pod číslom VVS/2003/ZZPO
– 35
TATRA banka, pobočka Dunajská Streda,
BIC: TATRSKBX
SK66 1100 0000 0026 6621 0089

(ďalej len „dodávateľ“)

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy:
- je záväzok dodávateľa vypracovať pre objednávateľa Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „dielo“) v zmysle
aktuálne platnej metodiky (upravenej aktuálne platnými zákonnými predpismi
v čase plnenia diela) a v súlade s aktuálnymi strategickými dokumentmi na
úrovni Trnavského samosprávneho kraja.
- je záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi za vykonanú prácu cenu podľa
čl. III. tejto zmluvy.
2. Dodávateľ bude pri poskytovaní plnenia podľa tejto zmluvy postupovať s
odbornou starostlivosťou, bude sa riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi
objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje opatrovať zverené doklady s potrebnou
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starostlivosťou tak, aby nedošlo k ich strate, poškodeniu, zničeniu alebo
zneužitiu treťou osobou. Za stratu alebo znehodnotenie dokladov od doby ich
prevzatia do doby ich vrátenia zodpovedá dodávateľ v plnom rozsahu.
3. Odberateľ sa zaväzuje poskytovať na požiadanie dodávateľa všetky
informácie potrebné pre vypracovanie diela tak, aby nedošlo k neúmyselnému
nesprávne vykonanému úkonu. Odberateľ je povinný odovzdať dodávateľovi
včas všetky veci a informácie, ktoré sú potrebné pre vypracovanie diela.

Článok II.
Čas plnenia
1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať a dodať dielo najneskôr v lehote do 14.1.2016.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bude objednávateľovi
odovzdaný 3x v tlačenej forme a 3x v elektronickej podobe na CD.
Článok III.
Cenové a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za dielo podľa tejto zmluvy
sumu celkom 1 500,00 Eur, slovom Jedentisícpäťsto Eur. Dodávateľ nie je
platiteľom DPH.
2. Platba podľa bodu 1. tohto článku bude realizovaná prevodom na bankový
účet dodávateľa.
3. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku do 14 kalendárnych dní
po doručení faktúry, ktorú vystaví dodávateľ.
4. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so splatením faktúry, je dodávateľ
oprávnený účtovať sankciu v podobe úroku z omeškania vo výške 0,01 %
z akumulovanej dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

Článok IV.
Všeobecné podmienky

1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy a touto
zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne vo
forme dodatkov a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú
neplatné.
3. Táto zmluva je uzavretá a platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami
a účinná dňom jej zverejnenia na webovom sídle jednej zo zmluvných strán.
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4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach rovnakej právnej sily, pričom
každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
5. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť k uzavretiu tejto
zmluvy, že zmluva je uzatvorená po vzájomnom prejednaní, v zmluve prejavili
svoju vôľu slobodne, vážne a zrozumiteľne, bez nátlaku, nie v tiesni, že si
zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu rozumejú, a ako prejav súhlasu s celým
obsahom tejto zmluvy ju obidve zmluvné strany potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.

V Dunajskej Strede, dňa .......................

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

......................................
PaedDr. Štefan Fazekas
starosta obce Vrakúň

.....................................
Ing. Andrea Borosová
riaditeľka RRA ISTER
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