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Zmluva o diele

uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník")

Zhotoviteľ PhDr. Peter Brezina, bytom 908 65 Mokrý Háj č. d. 108, narodený
(ďalej len„zhotovitel'")

a objednávateľ Obecný úrad , 905 01 Rovensko č. 146 v zastúpení starostu obce Ing.
Mariána Rehuša
(ďalej len,,objednávatel"')
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o diele (ďalej len „zmluva"):

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vyhotovenie zápisu do obecnej kroniky za roky
1988 - 2015 (ďalej len „dielo").

2. Dielo sa považuje za riadne odovzdané od okamihu, kedy objednávate!' potvrdí prevzatie
diela svojím podpisom na odovzdávacom a preberacom protokole.

Článok II
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa týmto zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených touto
zmluvou vykonať pre objednávatel'a dielo špecifikované v článku 1. tejto zmluvy a
objednávate!' sa zaväzuje vykonané dielo od zhotovitel'a prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi
dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovanú v článku V. tejto zmluvy.

Článok III
Termíny pre vykonanie a odovzdanie diela

1. Zhotovitel' je povinný vykonať pre objednávateľa dielo na vlastné náklady a na vlastné
nebezpečenstvo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou
a dodržiavať všetky príslušné záväznétechnické normy, ktoré sa na vykonanie diela (resp.
vykonávanie obdobných diel) vzťahujú.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo osobne. Zhotoviteľ nie je oprávnený dať dielo na
vlastnú zodpovednosť vykonať tretej osobe.

3. Zhotovitel' vykoná dohodnuté dielo samostatne a pri určení spôsobu vykonania diela nie
je viazaný pokynmi objednávatel'a, akceptuje však pripomienky, ktoré by mohli prispieť
k vylepšeniu diela.

4. Zhotoviteľ je povinný obstarať veci potrebné na vykonanie diela a hradí si sám cestovné
náklady z Mokrého Hája do Rovenska a späť. Kúpna cena týchto vecí a cestovné je
zahrnutá v cene za vykonanie diela.



5. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo najneskôr do 30. 9. 2016 a najneskôr v tento deň ho

aj odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcej ústnej dohode s
objednávateľom dielo vykonať a odovzdať aj pred týmto dátumom.

6. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi za účelom vykonania diela potrebnú
súčinnosť, najmä pri získavaní podkladov, sprístupniť archívne materiály, fotografie
a ďalšie dokumenty, literatúru. V prípade, ak objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú
súčinnosť neposkytne, zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku vykonať
a odovzdať dielo, a to počas celej doby, v ktorej je objednávateľ v omeškaní so splnením
svojej povinnosti poskytnúť súčinnosť.

7. Miestom odovzdania diela je Obecný úrad Rovensko.So súhlasom objednávateľa môže
zhotoviteľ dielo objednávateľovi odovzdať aj na inom vhodnom mieste.

8. Pred odovzdaním vykonaného diela je zhotoviteľ povinný umožniť objednávateľovi
oboznámiť sa s ním. V prípade ak bude objednávateľ po oboznámení sa s vykonaným
dielom požadovať jeho ďalšiu úpravu, je zhotoviteľ povinný túto vykonať len vtedy, ak
medzi zhotoviteľom a objednávateľom dôjde k dohode o primeranom zvýšení ceny za
vykonanie diela. Dohoda o zvýšení ceny za vykonanie diela nie je však potrebná
v prípade, ak má vykonané dielo vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, a ktoré je z tohto
dôvodu povinný bezodplatne odstrániť.

9. Prevzatie diela objednávateľ zhotoviteľovi písomne potvrdí podpisom odovzdávacieho
a preberacieho protokolu. Bez písomného potvrdenia nie je zhotoviteľ povinný dielo
odovzdať.

10. Objednávateľ nie je povinný prevziať od zhotoviteľa dielo v prípade, ak má vykonané
dielo vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

Článok IV
Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu

1. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do okamihu odovzdania diela zhotoviteľ.
Odovzdanímdiela prechádza nebezpečenstvoškody na diele na objednávateľa.

2. Vlastníkom diela je až do okamihu odovzdania diela zhotoviteľ. Odovzdaním diela
prechádza vlastnícke právo k vykonanému dielu na objednávateľa, ale autorské právo
zostávazhotoviteľovi. Zhotoviteľ má právo pri použití textov o uvedenie autorstva.

Článok V
Cena za vykonanie diela a daňový odvod

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela vo výške
stanovenej dohodou zmluvných strán v sume 405 EUR, slovom štyristopäť EUR bez DPH.

2. K cene za vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy sa DPH podľa
aktuálne účinných právnych predpisov nepripočítava. Objednávateľovi nevyplýva žiadna
daňová povinnosť a zhotoviteľ si odvedie daň podľa právneho predpisu.

3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za vykonanie diela vzniká okamihom odovzdania
diela.



4. Cenu za vykonanie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa
odovzdania diela.

Článok Vl
Zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi,
a to aj vtedy, keď tieto vady vyjdú najavo až neskôr a na upozornenie Ocú ich odstrání
opravou zápisu. K takejto situácii by však nemalo prísť, lebo objednávateľ dostane
k dispozícii text zápisu pred jeho vpísanímdo obecnej kroniky.

2. Objednávateľ je povinný vytknúť zhotoviteľovi vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá,
bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvie, najneskôr však do šiestich mesiacov
od zistenia vady.

3. Práva objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskehozákonníka.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú

príslušnými ustanoveniami Občianskehozákonníka.
3. Meniť a dopÍňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných

strán písomnými dodatkami.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jedno obdrží zhotoviteľ a jedno

objednávateľ.

S. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva
vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu
vlastnoručne podpisujú.

V Mokrom Háji 10. mája 2016 V RovenskulS. mája 2016

Zhotoviteľ: Objednávateľ:
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Protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela podľa tejto zmluvy
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Objednávateľ Obecný úrad Rovensko potvrdzuje prevzatie textov zápisu do obecnej kroniky
za roky 1988- 2015 a prevzatie samotného 2. dielu obecnej kroniky.

Odovzdal Prevzal

V Rovenskudňa 2016


