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ZMLUVA o DIELO
01082018
uzatvorená na základe ustanovenia paľ. 536 a nasl. Obchodného zákonníka
v plat11om znení medzi týmito zmluvnými stranarni:

DTČ:
spojenie:
Bankové
N
IBA

Kamil Šlapák
Kukučínova 870, 027 44 Tvrdošín
1049064225
UniCred.it Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
( ďalej len „dodávate!'")
a

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Oščadnica
Nám. M. Bemáta č.745, 023 01Oščadnica
Ing. Marián PJevko, starosta obce
00 314 170
2020421513
Slovenská spo1iteľňa ) a.s.
( ďalej len „odberatel"')(ďalej len „zmluva")
Či.][
Predmet zmluvy

1)

Precfi:netom zmluvy je záväzok dodávateľa vyrobiť a dodať položky podľa tejto
zmluvy o dielo a záväzok odberateľa zaplatiť dodávateľovi cenu za jeho výrobu a
d o d a nie.
ČL U
Prcdm t diela

1)

.Predme'flom diela je výrooa a dodanie:
a. Magnetka
Spolu

150,00 ks

cena s DPH za kus

3,00 E

4SO,OO €
Čl.IU
Cena za dielo a jej splatnosť,

1)

Cena za výrobu a dodanie diela sa stanovuje na 450,- € s DPH (slovom:
šty11istopäťd.esiat EUR).

2)

Cena die1a,,nesmie p.i:esiah1m1ť sumu uvedenú v @ds. 1 tohto článku.
Oďberatel 1 unr.aaí dolaodnutú odmenu dociávateľovi na základe vystavenej faktú r y na
1

(:1. p v
U)dva a povinnosti docHv. tcfa
l) Dodávateľ je povinný vykonať dielo riadne podľa článku II tejto zmluvy na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo.

h. v

Spoločné a zúvcrc611é ust, novcnia
l) Práva a povinnosti v tejot zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.
2)Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa
vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané
zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany
Táto zmlnva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a
J)
účinnosť deti nasledujúci podni jej zverejnenia.
4) V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného n roku sa ich zmluvné strany
zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.
5) Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá strana obdrží jeden podpísaný rovnopis.

V Čadci doa O1.08.2018

?'::,::'.!!:
.................
.
K a m i l Šlapák

