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ZMLUVA 0 DIELO
uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonnĺka v platnom znení medzi:

d'alej len ako ,,ZWwva"

Mgr. Ivana Palovčiková
Adresa :

Bulharská 8526/2, 010 08 Žilina

Dát.nar.:

RČ:
Čĺslo Op:
Bankové spojenie:

SK1911000000002618610125

(ďalej len ako ,,ZHoĺovi.fe/" v prislušnom gramatickom tvare)

a
Názov:

Obec Nedožery - Brezany

Sídlo:

Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery -Brezany, SR

IČO:

00318302

DIČ:

2021162737

Koná:

JUDr. Martin Mokrý - starosta obce

Bankové spoj enie :

18429382/0200 (VÚB, a.s.)

(ďalej len áko „ 04jedna'wfeJ' `` v príslušnom gramatickom tvare)

Článok 1.
Predmet Zm]uvy
Predmetom diela je zabezpečiť pre Objednávateľa Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky v rámci výzvy Výzva na predloženie
žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania Žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy fomou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.

Článok 11.

Rozsah diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela postupovať podľa pokynov Objednávateľa.

2. Dielo bude spracované vo fome správy vspisovnom slovenskom jazyku vpísomnej fome
a elektronickej fome.

Článok 111.

Odplata
1.

Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné splnenie povimostí Zhotoviteľa vyplatiť mu peňažnú
odplatu vo výške 200 eur.

Článok IV.
Trvanie Zm]uvy, čas plnenia a miesto p]nenia
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu učitú odo dňa jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami do
odovzdania diela, t. j. najneskôr do 27.9.2017.

2.

Miestom odovzdaniaje sídlo objednávatel'a.

Článok vl.
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva nadobúda platnost' dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke zhotoviteľa.
2. Táto Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis (1) je učený pre

každú zmluvnú stranu.
3. Meniť a dopĺňať túto Zmluvu možno výlučne písomnými dodatkami, ktoré musia byť číslované a
podpĺsané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s jej obsahom oboznámené a že túto Zmluvu

uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok a Že záväzky z nej vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 8.9.2017

Obec Nedožery- rezany
Objednáva

alovčíková
Zhótovitel'
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