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Svrčia 14, 842 08 Bratislava

ZMLUVA O BIELO Č .2021/07/02

uzatvorcná v zmysle ~ 536 a nas!. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov rnedzi zmluvnými stranami

1. Objednávatel‘:
so sídtom
štatutárny orgán:
iČo:
DIČ:
IBAN:
zapísaný:

Slovenský zväz včelárov
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
yV szv v zastúpení predsedorn SZV Ing. Mitaiwm Rusnákorn
00178349
2021184748
SK35 8330 0000 0020 0166 5273
na MV SR pod číslom spisu VVS/1-909/90-40

(d‘alej ten „Objednávateľ“)

a

2. Zhotovitel‘:
trvale bytom:
číslo OP:
IBAN:
e-mail:
tel.:

Radovan I{arčarufka (FO - nepodnikateľ)

(d‘alej len „Zhotovitel‘“)

Objednávateľ a Zhotovitel‘ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ ajednotlivo aj ako „Zmluvná strana“

čI. 1
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotovitel‘ vykonaf dielo, definované v bode 2 tejto zmluvy,
a to za podmienok uvedených v tejto zmluve, a záväzok Objednávateľa zaplatif cenu za jeho
vykonanie.

1.2. Dielomje vykonávanie čiimostí vedúceho oddiehi počas letného tábora a letnej školy.
1.3. Miesto vykonávania diela: Stredná odborná škola Banská Bystrica, Pod Bánošom 80.
1.4. Dátum vykonania dielaje realizovaný v období od 09.07.2021 do 18.07.2021.
1.5. Za vykonanie diela patrí Zhotoviteľovi odmena vo výške 550,00 EUR.
1.6. Akékol‘vek zmeny podmienok podľa tejto zmluvy musia byť schválené obomi Zmluvnýrni

stranami.
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Svrčia 14, ~342 08 BratisI€~va

Čt 2
fodmienky V3rkonania diehl

2.1. ZflotOviteľ vÝwná dielo ‚‘O vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosf a ~ odbornou
sMrostlivost‘ou pri dodržaní všetkých právnych predpi~OV, vzfahujúcich sa na vykonávané
činnosti.

2.2. Ztiotoviteľ sa zaväzuje vykon~ť dlelo na mitste určenia vO vopred dohodnutom termíĺ~e.

2.3. Zhotovitel‘ sa z~vdzuje doručit‘ ObJednávat~l‘ovi písomnú správu a vyhc,dnotenje letného tábora
letnei školy precj úhradou OdtIIeny do 14 dnj odo dňa vykonania diela.

čI, 3
Qjmena a Plaüibné podmieuky

3.1. rjdmena za vylconanie diela je stanovená dohodou Zniluvných strár‘ v súlade s ~ 3 zákona
č. 18/1996 Z. ~. o cenách %‘ znení neskorších predpisov. Odinena je dohodnutá vo výške
5~SO,O0 EUR (shavom: Päťstopät‘desiat EUR) (ďalej len „C)dmena“).

3.2. V Odmene sú zahrnuté všetlcy náklady n« reahizáciu dieta $ výnimkcu nákladov ~a dopravu
Zflotoviteľa na ‘niesto vykonania dieta. Zhotoviteľ má nárok na náhradu nákladov na ~lopravu vo
výške vopred PÍsomne odsúhlasenej Objednávateľom (ďalej len „Náhr~aa nákladov“).

3.3. obj ednávateľ S~‘ zaväzuj e Zhotoviteľovi uhradit‘ Odmenu a Náhradu n4kladov bezhotovostným
~tatobným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví z~nluvy, a to naineskór do
i~ dní odo dňa \‘ykonania dlela a po splnení: podmienok v článku 2.3.

čI, 4
Spracúvanie O~obnýeh údajov

4.1. Objednávateľje oprávnený spracúvat‘ osobně údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane ~zických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol‘nom
pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

ČL S
Záverečné ustanovenia

5.1. V zinysle ~ 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa
Zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ ako platiteľ nevyberie daň a Zhotoviteľ bude príjmy
podľa tejto zmluvy zdaňovat‘ sám prostredníctvom daňového priznania.

5.2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v zmysle Smernice SZV o postupe pri

sprístupňovaní informácií v podmienkach SZV.
5.4. Účastníci zmluvy Po prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujů svojimi

podpismi.
5.5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnost‘ dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.
5.6 Zmluvaje vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorýchjeden obdrží Objednávatel‘ ajeden Zhotoviteľ.
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Svrčia 14, 842 08 Bratislava

V Bratislav; dňa 2.07.202 1

Obj ednávateľ:

Slovensky zvaz včela rov
~

C3

Ing. MilanĎ~nák, predseda

V Nitre, dňa 2.7.2021

Zhotovitel‘:

Radovan Harčarufka

~~aru
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