Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení
I. Základné údaje
Zmluvné strany:
1. Objednávateľ:
Názov organizácie: Obec Ždiar
Adresa organizácie: Obecný úrad, Ždiar 202, 059 55 Ždiar
Zastúpený:
Ing. Pavol Bekeš, starosta obce
IČO:
00326780
DIČ:
2021212776
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu:
27127562/0200
Tel:
052/4498107
(ďalej len objednávateľ)
2. Zhotoviteľ:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Marcel Tobis
Pod Muráň 14
059 56 Tatranská Javorina
ČSOB, a.s.
4001884205/7500

(ďalej len zhotoviteľ)
II. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie fotografického materiálu do knižnej publikácie o obci
Ždiar, projekt: Obnova kultúrneho a duchovného dedičstva obce Ždiar, v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

III. Lehota plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle článku II tejto zmluvy v termíne do
31.08.2013
2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

IV. Cena diela a platobné podmienky
1. Cena diela za vyhotovenie predmetu zmluvy v zmysle špecifikácie uvedenej v bode II je:
10,00 eur/fotografiu

2. Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady poskytovateľa na zhotovenie predmetu zmluvy.

V. Osobitné a záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.
2. Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva
uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých
touto zmenou.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať autorské práva spojené so zhotovením diela.
4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú
riadiť právnym poriadkom SR a prednostne Obchodným zákonníkom SR.
5. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jeden
exemplár zmluvy.
6. Zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom v závere tejto zmluvy potvrdzujú, že sú
plne spôsobilí na právne úkony, sú oprávnení vo veci uzavretia tejto zmluvy konať a tým
zaväzovať zmluvnú stranu, v mene ktorej konajú a taktiež môžu uplatňovať nároky zmluvnej
strany, v mene ktorej konajú.
7. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma stranami a účinnosť deň po zverejnení na
webovom sídle objednávateľa.
V Ždiari, dňa: 01.08.2013

Objednávateľ:

signet
-------------------------------------Ing. Pavol Bekeš
starosta obce

Zhotoviteľ:

signet
--------------------------------------------Marcel Tobis

