ZMLUVA O DIELO 20200601
Uzatvorená podľa obchodného zákonníka.
Objednávateľ:
so sídlom:
v zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Číslo účtu:
Bankové spojenie
a
Zhotoviteľ :
trvale bytom:
v zastúpení:
ČOP:
r.č.:
nar.:
Bankové spojenie:

Obec Ratkovské Bystré
Ratkovské Bystré 82, 982 66 Ratkovské Bystré
Mgr. Dušan Bodnár
00319007
2021230376
17028392/0200
SK54 0200 0000 0000 1702 8392
(ďalej len “objednávateľ”)
Mgr. Milan Vavrek

SK41 6500 0000 0000 0341 5762
(ďalej len “zhotoviteľ”)
Čl. I.
PREDMET ZMLUVY

1.) Predmetom zmluvy je zabezpečenie opravy rozvodov a výmenu vadných dielov v rozvodnej skrine v 18-bj –
ČOV, vyhotovení revíznej správy, v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v čl. II., bod 1 tejto zmluvy
a záväzok objednávateľa zhotoviteľovi za poskytnuté plnenie zaplatiť cenu určenú dohodou zmluvných strán.
Jej výška a spôsob je upravená v čl. III. tejto zmluvy.
2.) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť – opravy rozvodov a výmenu vadných dielov v rozvodnej skrine v 18-bj –
ČOV, vyhotoviť revíznu správu v rozsahu vyznačenom v bode 1. čl. II. tejto zmluvy
Čl. II.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1.)

Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a/ zabezpečiť opravu rozvodov a výmeny vadných dielov v rozvodnej skrine v 18-bj miestnosť obsluhy
ČOV, vyhotovenie revíznej správy pre rozvodnú skriňu v miestnosti obsluhy ČOV v 18 bj
v Ratkovskom Bystrom do 31.07.2020.

2.)

Objednávateľ sa zaväzuje
a/ poskytnúť zhotoviteľovi prístup do miestnosti ovládania ČOV v 18 bj, a byť nápomocný v prípade potreby
zhotoviteľa.
b/ uhradiť zhotoviteľovi sumu 389,00 € slovom(tristoosemdesiatdaväťeur) s DPH za služby uvedené v bode
1 čl. II. tejto zmluvy
c/ bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú pre naplnenie predmetu zmluvy a sprístupniť priestory
ovládacej miestnosti v 18-bj pri ČOV.
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Čl. III.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1.) Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene: 389,00 € slovom(tristoosemdesiatdaväťeur) s DPH.
Objednávateľ sa zaväzuje zmluvnú cenu uhradiť do 14 dní odo dňa zrealizovania služby.

Čl. IV.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1.) Zmluvné strany majú právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán napriek
predchádzajúcemu upozorneniu včas a riadne nesplní svoje povinnosti.
2.) Odstúpením od zmluvy zmluvný vzťah zaniká, zmluvné strany sú si povinné navzájom vrátiť poskytnuté
plnenia. Týmto nie je dotknuté ich právo na náhradu škody podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
Čl. V.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1.) Zamestnávateľ spracúva osobné údaje zamestnancov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a
rovnako v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Zamestnávateľ spracúva osobné údaje zamestnancov na základe právneho titulu, ktorým je plnenie zmluvy, a to
v rozsahu vymedzenom v tejto zmluve.
2.) Zamestnávateľ spracúva osobné údaje zamestnancov s cieľom plnenia si zákonných povinností, ktoré mu
vyplývajú z uzatvoreného zmluvného vzťahu, a to najmä s cieľom vyplácania odmeny zamestnancovi,
zisťovania dochádzky, odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a pod.
3.) V určitých prípadoch je zamestnávateľ oprávnený poskytovať osobné údaje zamestnanca alebo zverejniť jeho
osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo
zamestnanecké číslo zamestnanca, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej
pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných
povinností.
Zamestnanec je pri spracúvaní osobných údajov v postavení dotknutej osoby, ktorá sa môže obracať na
zamestnávateľa so svojimi námietkami, žiadosťami alebo pripomienkami, a to prostredníctvom e-mailovej
adresy zamestnanca alebo osobne.
Čl. VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.) Zmluvu je možné meniť a dopĺňať na základe písomných dodatkov akceptovaných oboma zmluvnými
stranami.
2.) Objednávateľ je oprávnený preverovať plnenie tejto zmluvy a dať záväzné pokyny k podmienkam zmluvy
v prípade zistenia jej nedostatočného plnenia.
3.) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
4.) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom.
5.) V prípade nedodržania termínu dohodnutého termínu ukončenia prác je objednávateľ účtovať penále za každý
deň nedodržania zmluvy podľa čl. II. bod 1. 0,05 °/ᵒᵒ za každý deň omeškania.
V Ratkovskom Bystrom, dňa: 01. 06. 2020

---------------------------------

---------------------------------------

Objednávateľ

Zhotoviteľ
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