
zvä Ov Š
Svrčia 14, 842 08 Bratislava

ZMLUVA O BIELO Č. 2021105101

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

1. Objednávatel‘:
so sidlom
štatutárny orgán:
ICO:
DIČ:
IBAN:
zapísaný:

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

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

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

(d‘alej len „Zhotovitel“)

Ing. JOZe~Č~p?IZ. PhD

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 Zhotoviteľa ~vykonat‘ dielo, definované v článku 1.2 tejto
zmluvy, a to za podmienok uvedených v tejto zmluve, a záväzok Objednávateľa zaplatif cenu za
jeho vykonanie.

1.2. Dielom je prednáška na tému: Odborné vzdelávanie včelárov
1.3. Miesto vykonania diela: Agátová 7/F, 841 02 Bratislava.
1.4. Dátum a čas vykonania diela:

Dátum Čas Téma
11.5.2021 16:00 ~4ariadenie vlády 337/2019 Z. z., Žiadosf o

oskytnutie pomoci na podporný rok 202 1/2022.
11.5.2021 17:30 ~4ariadenie vlády 337/2019 Z. z., Žiadosť o

--fl--— ~oskytnutie pomoci na podpomý rok 202 1/2022.
12.5.2021 20:00 ~‘4ariadenie vlády 337/2019 Z. z., Žiadosť O

oskytnutie pomoci na podporný rok 202 1/2022 pre
Vedúcich včelárskych krúžkov
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15.5.2021 8:00 ~Jariadenie vlády 337/2019 Z. z., Žiadosť o
~oskytnutie pomoci na podporný rok 202 1/2022.

15.5.2021 9:30 Mariadenie vlády 337/2019 Z. z., Žiadosť o
~oskytnutie pomoci na podporný rok 2021/2022.

18.5.2021 16:00 Mariadenie vlády 337/2019 Z. z., Žiadosf o
~oskytnutie pomoci na podporný rok 202 1/2022.

18.5.2021 17:30 Mariadenie vlády 337/2019 Z. z., Žiadosť o
~oskytnutie pomoci na podporný rok 202 1/2022.

22.5.2021 8:00 Mariadenie vlády 337/2019 Z. z., Ziadosť o
~oskytnutie pomoci na podporný rok 202 1/2022.

22.5.202 1 9:30 Mariadenie vlády 337/2019 Z. z., Žiadosť o
~oskytnutie pomoci na podporný rok 202 1/2022.

25.5.2021 16:00 Mariadenie vlády 337/2019 Z. z., Žiadosf o
~oskytnutie pomoci na podporný rok 202 1/2022.

25.5.2021 17:30 Mariadenie vlády 337/2019 Z. z., Žiadosť o
‚oskytnutie pomoci na podporný rok 202 1/2022.

LS. Za vykonanie prednášky patrí Zhotoviteľovi (prednášajúcemu odborníkovi) 40 € za vzdelávaciu
jednotku. Vzdelávacia jednotka je 45 min, pričom jedna prednáška trvá dye vzdetávacie jednotky
t.j. 2 x40,00 EUR, spolu 80,00 EUR.

1.6. Akékoľvek zmeny podmienok podľa tejto zmluvy musia byť schválené obomi Zmluvnými
stranami.

Čl. 2
Podmienky vykonania diela

2.1. Zhotovitel‘ vykoná dielo vo vtastnom mene, na vtastnú zodpovednosť as odbornou starostlivosťou
pri dodržaní všetkých právnych predpisov, vzťahujúcich sa na vykonávané činnosti.

2.2. Zhotovitel‘ sa zaväzuje vykonať dielo na mieste určenia vo vopred dohodnutom termíne.
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť Objednávateľovi podpísanú „Prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity

(prednáška alebo seminár)“ v časti „Osoba, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla“, ktorú obdrží od
Objednávateľa. Zhotovitel‘ doručí Objednávatel‘ovi podpísanú prezenčnú listinu pred úhradou
Odmeny do 14 dní odo dňa vykonania dieta.

ČI. 3
Odmena a platobné podmienky

3.1. Odmena za vykonanie dieta je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade s ~ 3 zákona
Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle čI. 4 bod 1. smernice SZV
6/20 19 k činnosti lektorov a prednášajúcich odborníkov vo včetárswe. Odmena je dohodnutá vo
výške 880,00 EUR (slovom: Osemstoosemdesiat EUR) (ďatej len „Odmena“).

3.2. V Odmene sú zahrnuté všetky náklady na reatizáciu diela s výnimkou náktadov na dopravu
Zhotovitel‘a na miesto vykonania diela. Zhotoviteľ má nárok na náhradu nákladov na dopravu vo
výške vopred písomne odsúhlasenej Objednávatel‘om (d‘alej len „Náhrada nákladov“).
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3.3. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotovitel‘ovi uhradif Odmenu a Náhradu nákladov bezhotovostným
platobným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví zmluvy, a to najneskčr do 14
dní odo dňa vykonania diela a po splnení podmienok v článku 2.3.

čI. 4
Spracúvanie osobných údajov

4.1. Objednávateľje oprávnený spracúvat‘ osobně údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 20 16/679 o ochrane ~‘zických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol‘nom
pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

5.1. V zmysle ~ 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z prfjmov v znenf neskorších predpisov sa
Zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ ako platiteľ nevyberie zrážkovú daň a Zhotovitel‘ bude
príjmy podľa tejto zmluvy zdaňovaf sám prostrednfctvom 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 obsahoni, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

5.5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.
5.6 Zmluvaje vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží Objednávatel‘ ajeden Zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 20.05.202 1

Objednávatel‘:
Slovenský zväz včelárov

Ing. Milán Rusnák, predseda

VNitre, dňa2l.5.2021

Zhotovitel‘:

Ing. Jozef Čápek, PhD.

Ing. Jozef Čapek, PhD.
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