ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 631 a násl. Zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka.
Zmluvné strany
Krajská hvezdáreň v Žiline
Objednávateľ:
Horný Val 20, 012 42 Žilina
Sídlo:
36145084
IČO:
2021445184
DIČ:
RNDr. Ján Mäsiar, riaditeľ
Zastúpený:
Štátna pokladnica
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Predčíslie 000000
Číslo účtu 7000481643
Numerický kód 8180
IBAN SK70 8180 0000 0070 0048 1643
041 421 2946, 0907 872 535
Telefón:
janmasiar@vuczilina.sk
Email:
( ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Adresa:

Ing. Martin Myslivec

Běleč nad Orlicí 156, 503 46
Třebechovice pod Orebem
14.5.1973

Dátum narodenia:
martin.myslivec@volny.cz
Email:
(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ)
1. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať činnosti v tomto rozsahu:
Modifikácia Objednávateľom dodanej digitálnej zrkadlovky Canon EOS 6D pre použitie
v astrofotografii.
2. Cena Diela a spôsob úhrady
Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena Diela bude 100 EUR s DPH (jedno sto Euro) a
bude uhradená v hotovosti pri odovzdaní a prevzatí Diela.
3. Termín zhotovenia Diela
Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo bude Zhotoviteľom uskutočnené v termíne najneskôr do
29.2.2016.
4. Odovzdanie a prevzatie diela
K odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde osobne na Kysuckej hvezdárni v Kysuckom Novom
Meste.

Fakturačné údaje: Krajská hvezdáreň v Žiline
Horný val č.20, 012 42 Žilina
IČO: 36145084
DIČ: 202 144 51 84
Účet: 57 000 63 101/5600

Poštová adresa, adresa pre doručenie:
Krajská hvezdáreň v Žiline
Dolinský potok 1278
Kysucké Nové Mesto

5. Zodpovednosť za škody
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo bez chýb a nedorobkov. Zmluvné strany sa ďalej
dohodli, že ak budú v dobe odovzdania diela na Diele viditeľné chyby a nedorobky, k prevzatiu
diela dôjde až po ich odstránení. Náklady na ich odstránenie nesie Zhotoviteľ.
Ak bude mať Dielo skryté chyby, Zhotoviteľ ich odstráni na vlastné náklady v termíne 1 mesiac
o oznámení skrytých chýb Objednávateľom.
Objednávateľ je povinný vytknúť zhotoviteľovi chyby diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvie, najneskôr však do jedného mesiaca od
zistenia chýb.
Záručná doba na dielo je 24 mesiacov.
6. Záverečné ustanovenia
Tato Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Tato Zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky,
najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov.
Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z nich každá Zmluvná strana získa po jednom
vyhotovení.
Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť
nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení.
Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť
neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a
pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
V Žiline dňa 10.2.2016

................................................

...............................................

Objednávateľ

Zhotoviteľ
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