
ZMLUVA O DIELO
ÜZavretá podl'a {! 63l a nasl. občianskeho zákonníka, zźlkon ć' 40l|964 Zb. v zneru neskorších predpisov

Objednávatel':
obec Staškov
Ul. J. Kronera č' 5BB
023 53 Staškov
lco: oogĺ 4293
DlČ: 2020553271

Zhotovitel':
Meno a priezvisko: Tomáš Lajmon
Dátum narodenia: 27 '07.1983
rodné číslo: 8307277 682
Trvale bytom: Nová doba 49117,027 43 NiŽná
Císlo účtu IBAN: SKl7 0200 0000 0027 4487 2855
(d'alej len,, zhotoviteľ" )

II.
Pľedmet zmluvy

l ' Zhotovitel' sa zaväzuje, Že v rozsahu a za podmienok dojednaných vo vzájomnej komunikácii
vykoná pre objednávatel'a:
KríŽovú cestu v počte 14 zastavení podl'a schválenej predlohy v celkovej cene 5 800 eur.

2. Zhotovitel' sa zaväzuje, že práce podl'a čl. II. ods. l zmluvy vykoná podl'a tejto zmluvy a
poŽiadaviek obj ednávatel'a.

3. objednávatel' sa zaväzuje, Że za riadne vykonané dielo zaplatí zhotovitel'ovi dohodnutú odmenu.

ilr.
odmena a platobné podmienky

l ' objednávatel' sa zaväzuje zap|atíť zhotovitel'ovi odmenu za lrykonanie diela vo ýške celkom
5 800,-€ s dph vrátane (slovom: päťtisíc osemsto eur).

2. odmena bude vyplatenáv Ż fázach:
1 . fáza: po dohonutí zákazĘ: vo výške 50 oÁ 

, t j. Ż 900,- eur, odovzdaná osobne dřn 02.03 .202Ż
2. fáza: pri preberanizákazky alebo podl'a dohody: vo výške 50oÁ , tj. 2 900,- eur

3. Zhotovite|' sa zavänlje, že si sám, vo vlastnom mene Vyspońada všetky povinnosti (daňové a
odvodové) voči inštitúciám, ktoré mu v súvislosti s prijatím dohodnutej odmeny za vykonanie predmetu tejto
zmluvy vzniknri.

ry.
Termín plnenia

l. Termín ukončenia diela: 1. september 2022
2. Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy je splnený odovzdaním a namontovaním diela za podmienok

dohodnutých v tejto zmluvę

v.
ostatné dojednania

643
Pre túto zmluvu platía príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka, najmä ustanovenia $ ó31 až



vI.
Záverećné ustanovenĺa

1. Akékol,vek zmeny a doplnky k tejto zmluve je moŽné vykonať na základe písomnej dohody zmluvných

strán formou dodatkov

Ż. Tátozmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktoých jedno vyhotovenie obdrżí zhotovitęl' a jedno

vyhotovenie obdrží objednávatel''

3.Zmluvné Strany vyhlasujú, ŻęÍátozmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvźraj'l ju dobrovol'ne a na

znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú'

V NiŽnej na oravę dřn Ż8.0Ż.Ż0ŻŻ

Za objednávatel'a: ZazhotoviÍel'a:
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