
ZMLUVA O DIELO    

č. 313 /2019 

 

uzatvorená podľa § 631 - 643 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a  zákona č. 

343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 

neskorších predpisov  medzi nasledujúcimi  zmluvnými stranami.  

 

I. Zmluvné strany 

 

 Objednávateľ:          Nitrianska galéria 

              Župné nám. 3, 949 01 Nitra  

 Zastúpený:               Mgr. Renátou Niczovou 

                                  riaditeľkou Nitrianskej galérie 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK28 8180 0000 0070 0031 1097 

IČO:   36102580 

DIČ:   2021452565 

(objednávateľ nie je platcom DPH)        

    (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:  Daniel Mrázik 

 

II.  Preambula 

 

      Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy postupoval v zmysle zákona č. 

343/2015 Z.z. a IS č. 6/2019 o verejnom obstarávaní, čl. 6 (zadávanie zákaziek nižších ako 

5.000,- € bez DPH). 

 

 

III. Predmet plnenia 

 - Predmetom tejto zmluvy je odborná prehliadka a skúška bleskozvodu (periodická) v budove 

na Samovej 1, Nitra.   

 

 

 

IV. Dodacie podmienky a čas plnenia 

 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovený predmet zákazky podľa čl. III. tejto 

zmluvy bude uskutočnený spolu so správou o odbornej prehliadke a skúške 

bleskozvodu doručená objednávateľovi na adresu objednávateľa v termíne : do 

31.10.2019. 

 

 

V. Cena za dielo 



 

5.1. Cena za dielo je 270,- €.  Uvedená cena je cenou konečnou a zahŕňa aj doručenie  

     predmetu zákazky objednávateľovi. 

 

5.2. Uvedená cena za zhotovenie predmetu zmluvy je nemenná. 

 

VI. Platobné podmienky 

    

6.1     Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada predmetu podľa tejto zmluvy bude vykonaná 

zhotoviteľovi do 14 dní odo dňa odovzdania diela dohodnutého v zmysle čl. III.  

 

6.2 Obe zmluvné strany sa dohodli, že z ceny za dielo nebude zrazená a odvedená daň 

a zhotoviteľ si vysporiada svoje daňové povinnosti sám v zmysle platnej legislatívy. 

 

  

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

7.1    Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží 

objednávateľ jedno vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

 

7.2      Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň 

nasledujúci po dni zverejnenia. 

 

7.3 Táto zmluva sa môže meniť iba na základe vypracovaných dodatkov ku zmluve, 

podpísaných obomi zmluvnými stranami. 

 

7.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na 

znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

V  Nitre dňa  24.10.2019                                                    V Nitre  dňa  24.10.2019 

 

 

                     v.r.                                                                                         v.r. 

___________________________                            _________________________ 

            za objednávateľa                                                                        za zhotoviteľa        

 

 


