ZMLUVA O DIELO
(podľa § 631 a nasled. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení)
Objednávateľ:
Obec Vyšná Myšľa
zastúpená starostkou obce Paulínou Guľášovou
Hlavná 60
044 15 Vyšná Myšľa

Zhotoviteľ:
PhDr. Rastislav Král
Bytom: Slobody 6, 040 11 Košice
Rod. č.: 840110/8749
Č. OP: EA 510 691

I.

Predmet zmluvy o dielo - vykonanie diela
Predmetom tejto zmluvy o dielo je:
spracovanie diela - kompletnej žiadosti
o finančnú dotáciu z programu Terra Incognita, Košického samosprávneho kraja, na
zrealizovanie kultúrno-spoločenského podujatia Varene špivane vo Vyšnej Myšli 2015,
maximálne do výšky 4 000 EUR. Žiadosť bude spracovaná v súlade s požiadavkami výzvy na
podávanie žiadostí tak, aby bola kompletná žiadosť, spolu s povinnými prílohami podaná na
poštovú prepravu najneskôr 31. 12. 2014.
II.

Zmluvná cena
Zmluvné strany sa dohodli, že v termíne od 10. 12. 2014 a najneskôr do 31. 12. 2014
zhotoviteľ spracuje predmet zmluvy podľa vopred objednaného rozsahu. Objednávateľ
sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi odmenu za zhotovenie diela vo výške: 200,- EUR (dvesto
eur).
Odmena bude zhotoviteľovi vyplatená do 10 dní po dokončení a odovzdaní diela.

III.

Iné podmienky
1. Pre túto zmluvu platia ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení, najmä ustanovenia §§ 631 až 643.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za výsledok rozhodovacieho procesu, na základe ktorého sa
predloženým žiadostiam prideľujú v programe Terrra Incognita finančné dotácie.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre spracovanie
diela, najmä včasným a presným poskytovaním informácií o zámeroch pripravovaného
podujatia Varene špivane vo Vyšnej Myšli 2015, o podmienkach v obci, o potenciálnych
rizikách, nejasnostiach a ohrozeniach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vytvorenie diela
včas alebo v žiaducej kvalite.

IV.

Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom zverejnenia.
2. Zmeny, doplnky a prílohy tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť podpísané
obidvoma stranami.

Vo Vyšnej Myšli
Dňa: 10. 12. 2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

...............................................
Guľášová Paulína

.........................................
PhDr. Rastislav Král

starostka obce

