ZMLUVA O DIELO
Uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.) Objednávateľ: Obec Veľké Uherce
Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké Uherce
V zastúpení: Ing. Alena Chalupová – starostka obce
IČO: 311294
DIČ: 2021266929
(ďalej len objednávateľ)
2.) Zhotoviteľ: Jaroslav Vlčko, nar. 18.8.1990, bytom Veľké Uherce 355
(ďalej len zhotoviteľ)

II.
PREDMET ZMLUVY O DIELO – VYKONANIE DIELA
Predmetom tejto zmluvy o dielo je kosenie obecných priestorov v obci Veľké Uherce.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce v predmete zmluvy vykoná podľa požiadaviek objednávateľa.

III.
ZMLUVNÁ CENA
Zmluvné strany sa dohodli, že od dňa 31. 5. 2018 – do 2.6. 2018 zhotoviteľ vykoná prácu zadanú
v predmete zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi odmenu za vykonanie diela vo výške 382,56 €
( slovom tristoosemdesiatdva eur 56 centov.)
(0,12 €/1 m2 x 3 188 m2 )
Táto suma je odmena za výkon diela a zahŕňa aj výdavky súvisiace s výkonom činnosti zhotoviteľa,
ako sú náklady súvisiace s prípravou i dopravou. Odmena bude zhotoviteľovi vyplatená v hotovosti po
vykonaní diela.

IV.
POVINNOSTI ZMLUVÝCH STRÁN
1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone diela podľa tejto zmluvy a chrániť záujmy
objednávateľa
2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby zhotoviteľ
mohol vykonať svoju činnosť v požadovanom rozsahu, kvalite a časovom limite.

V.

INÉ PODMIENKY
Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä ustanovenia § 631 až
643.

VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zhotoviteľ vykonáva dielo sám Objednávateľ nenesie voči zhotoviteľovi žiadne záväzky týkajúce sa
jeho daňových povinností, poistenia zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť zhotoviteľovi.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana dostane jeden. Ak nie je v tejto
zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán Občianskym zákonníkom.
Všetky prípadné zmeny sa uskutočnia len v písomnej forme a po vzájomnej dohode zmluvných strán.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

Vo Veľkých Uherciach dňa 30. 5. 2018

Ing. Alena Chalupová v. r.
...............................................................
objednávateľ

Jaroslav Vlčko v. r.
..........................................................
zhotoviteľ

