ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi objednávateľom a zhotoviteľom

Objednávateľ: Obec Kalinov, Obecný úrad Kalinov
Sídlo:
Kalinov, Obecný úrad Kalinov č. 81, 068 01 Medzilaborce
IČO:
00323080
DIČ:
2021232642
Zastúpený:
Ivanom Sivakom, starostom obce
Bankové spojenie: SK44 0200 0000 0000 2582 4532
Zhotoviteľ:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Bydlisko:
Číslo OP:
Č.účtu – IBAN:

Mgr. Marián Buday
18.02.1946
460218/739
080 01 Prešov, Exnárova 14
HU908800
SK3811000000002617931074/1100

Článok I
Predmet zmluvy, rozsah a obsah diela
1.Spracovateľ sa zaväzuje pre obstarávateľa spracovať odborný posudok k Správe
o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Kalinov“ a k strategickému
dokumentu Územný plán obce Kalinov, vrátane návrhu záverečného stanoviska a odovzdať
vypracovaný posudok s návrhom záverečného stanoviska obstarávateľovi.
2. Spracovateľ odborný posudok vypracuje na základe určenia za spracovateľa odborného
posudku Okresným úradom Medzilaborce, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OUML-OSZP-2019/000032-35 z 1.júla 2019.
3. Rozsah odborného posudku vrátane návrhu záverečného stanoviska je určený v § 13
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v prílohách č. 5 a č. 6 k zákonu.
4. Dielo – odborný posudok, vrátane návrhu záverečného stanoviska, odovzdá obstarávateľovi
v elektronickej verzii (pošle sa e-mailom obstarávateľovi a Okresnému úradu Mezilaborce,
odboru starostlivosti o životné prostredie) a v troch exemplároch podpísaný spracovateľom
v tlačenej forme (obstarávateľ jeden exemplár odovzdá Okresnému úradu Medzilaborce,
odboru starotlivosti o životné prostredie).
5. Odovzdaním diela sa rozumie odovzdanie vypracovaných odborných podkladov
v zrozumiteľnej a použiteľnej podobe.

Článok II
Cena diela a platobné podmienky
1. Obstarávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške 1.000 eur (slovom
jedentisíc eur). Výška odmeny bude zhotoviteľovi zaplatená po odovzdaní predmetu plnenia.
2. Obstarávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo prevodom na bankový účet zhotoviteľa,
uvedený v záhlaví tejto zmluvy, po prevzatí diela od zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH.

Článok III
Termín plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednané dielo obstarávateľovi v rozsahu
a obsahu, uvedenom v článku I tejto zmluvy v termíne najneskoršie do 31.júla 2019.

Článok IV
Zodpovednosť za vady diela
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 631 a nasl. Občianskeho
zákonníka.
Článok V
Osobitné ustanovenia zmluvy
1. Zhotoviteľ vykonáva dohodnutú činnosť osobne, samostatne, vlastnými prostriedkami a na
vlastnú zodpovednosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovení diela podľa platných predpisov a podľa
svojich schopností a znalostí.
3. Zhotoviteľ si z odmeny na základe tejto zmluvy o dielo priznáva daň v ročnom zučtovaní.
Obstarávateľ daň neodvádza.

Článok VI
Všeobecné dojednania
1. Zmluvu možno meniť alebo ju doĺňať iba písomne na základe dohody zmluvných strán,
podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá
zo zmluvných strán nadobúda jedno vyhotovenie.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú vážne, zrozumiteľne a slobodne prejavili, na dôkaz čoho
pripájajú svoje podpisy.
5. Táto zmluva zaniká dodaním diela a uplynutím termínu plnenia.

Článok VII
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, najmä ustanoveniami § 631 a nasl.
2. Uzatvorením tejto zmluvy nevzniká pracovnoprávny vzťah medzi zhotoviteľom
a obstarávateľom.
3. Zhotoviteľ súhlasí s tým a obstarávateľ sa zaväzuje, že obstarávateľ osobné údaje
zhotoviteľa bude spracovávať v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov.

V Kalinove 3 júl 2019

..........................................

Za obstarávateľa:
Ivan Sivak
starosta obce Kalinov

.......................................

Zhotoviteľ:
Mgr. Marián Buday

