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zvä~ ~rov ~L
Svrčia 14, 842 08 Bratislava

ZMLUVA O BIELO Č .2021/07/03

uzatvorená v zmysle ~ 536 a nasi. zákona ‘5. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov rnedzi zmluvnými stranami

1. Objednávatel‘:
so sídlorn
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IBAN:
zapísaný:

Slovenský zväz včelárov
Svrčia 14, 842 08 Bratislava
yV szv v zastúpení predsedom SZV Ing. Milanom Rusnákom
00178349
2021184748
SK3S 8330 0000 0020 0166 5273
na MV SR pod čislom spisu VVS/1-909/90-40

(ďalej len „Objednávatel‘“)

a

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

Novakovičová Mária (FO - nepodnikatel‘)

-‚---Y

(d‘alej len „Zbotovitel‘“)

Objednávatel‘ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ ajednotlivo aj ako „Zmluvná strana“

čI. 1
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvyje záväzok Zhotoviteľ vykonaf dielo, definované v bode 2 tejto zmluvy,
a to za podmienok uvedených v tejto zinluve, a záväzok Obj ednávateľa zaplatif cenu za jeho
vykonanie.

1.2. Dielomje vykonávanie činností vedúcej oddielu počas letného tábora a Ietuej 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 patri Zhotovitel‘ovi odmena vo výške 550,00 BUR.
1.6. Akékoľvek zmeny podmienok podľa tejto zmluvy musia byť schválené obomi Zmluvnými

stranami.
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9oven~ý
Svrčia 14, ~342 08 Bratislava

čI, 2
foclmienky vykonania die1~

2.1. zliotoviteľ vykoná dielo VO vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosf a ~ odbornou
st~iostlivosfou pri dodržaní všetkých právnych predphioV, vzťahujúcich sa na vykonávané
činnosti.

2.2. Zllotoviteľ sa Z~väzuje vykonat‘ dielo na mitste určenia vO vopred dohodnutom termurle.
2.3. zliotoviteľ sa ZEtväzuje doručit‘ Objednávat~Fovi písomnú správu a vyh~dnotenie letného tábora

letnei školy prej úhradou Odineny do 14 dnj odo dňa vykDnania diela.

čl, 3
Otimefla a plah~bn~ podmieilkY

3.1. odmena za vyl‘onanie diela Je stanovená dohodou zn~luvných strár1 v súlade s ~ 3 zákona
Č. 18/1996 Z. ~. o cenách ‚‘ znení neskorších predpisOv. Odmena je dohodnutá vo výške
5~0,0O EUR (slovom: päfstopäfdesiat EUR) (ďalej len „Qdmena“).

3.2. V Odmene SÚ ~zahrnuté všet~Y náklady n~ realizáciu diela S výnimkc,u nákladov na dopravu
Zllotoviteľa na tuiesto v‘konaflia diela. Zhotoviter má nárok na náhradu nákladov na ~lopravu vo
výške vopred písomne odsúhl~senej Objednávateľom (ďaJej len „Náhr~da nákladov“).

3.3. obJednávatel‘ ~k zaväzuje Zhotoviteľovi uhradit‘ Odmenu a Náhradu n4kladov bezhotovOstným
platObflým prevodom na bankoVý účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví z~luvy, a to naineskór do
i~ dní odo dňa \‘ykonania dida a po spinent podmienok v článku 2.3.

čl~ 4
Spracúvanie O~obných údajD~

4.1. ~bjednávateľje oprávnený spracúvaf osobně údaje v zmysle Nariadeni~ Európskeho r)arlal~entU
a Rady (EU) 2016/679 o ochrane ~zických osób pri spracúvaní osobrtých údajov a O voľnom
pohybe takýchtc údajov (ďalej len „Nariadenje GDPR“).

čI, 5
Záverečné hstanovenia

5.1. V zmysle * 43 Qds. 14 zákona Č. 595/2003 Z. z. o dani z pfíjmOv v zneni neskorších pťedpisov sa
Zmluvné strany dohodli, že Qbjednávateľ ~‚ko platiteľ nevyberie daň a Zhotovitel‘ btlde príjmy
podľa tejto zmhivy zdaňovat‘ ~ám prostredníctvom daňovbho priznania.

5.2. Zwluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v zmysle Smernice SZV o postupe pri
sprístupňovaní informácií v podmienkach SzV.

5.4. Ú‘~astníci zmluvy Po prečítaflÍ prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzu)ú svojimi
podpismi.

5.5. Tito zmluva nailobúda platnost‘ a účinnost‘ ‘iňom podpisu oboma Zmlu‘rnými stranami.
5.6 Zrnluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží Obj ednávatel‘ a jeden 7~hotovitel‘.
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zvu ov4-
Svrčia 14, 842 08 Bratislava

V Bratislav; dňa 2.07.2021
C

Objednávateľ: ‘

Slovenský zváz včelárov 84203

Ing. Milan usnák, predseda

V Nitre, dňa 2.7.2021

Zhotovitel‘:

Novakovičová Mária

41
NovakoviČová Mária
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