ZMLUVA O DIELO
Čl. I. Zmluvné strany
1. Objednávateľ

(ďalej len „Objednávateľ“)

Správa kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Turčan,
riaditeľ
Sídlo: Hlavná 17, Trnava 917 01, Slovakia
IČO: 00598135
DIČ: 2021190963
IČ DPH: SK2021190963
Bankové spojenie:

2. Zhotoviteľ
A.DOM, spol. s r.o.
Horné Bašty 2, 917 01 Trnava
V zastúpení: Ing. Peter Horváth, konateľ
IČO: 34116516
DIČ: 2020393287
IČO DPH: SK2020393287
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Uzatvárajú v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“)
Čl. II. Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje sprístupniť vyprázdnené parkovisko na Divadelnej ulici v Trnave (za UniCredit
bankou) na účely detského a novoročného ohňostroja v Trnave.
Čl. III. Termín, miesto a doba realizácie diela
1. Termín spístupnenia parkoviska je 31.12.2018 od 15.00 h do 1.1.2019 2.00 h
2. Parkovisko musí byť úplne vyprázdnené
Čl. IV. Cena diela
1. Cena diela bola určená dohodou a to vo výške 100 eur, slovom sto eur a deväťdesiatdva centov,
vrátane zákonom stanovenej DPH.
2. Cena predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy predstavuje cenu vrátane nákladov spojených
s realizáciou predmetu zmluvy, nie je možné ju dodatočne meniť a nesmie prekročiť dohodnutú
sumu.
Čl. V. Platobné a fakturačné podmienky
Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cenu za predmet zmluvy uvedenú v čl. V objednávateľ uhradí
na základe zálohovej faktúry v zmysle tejto zmluvy na účet zhotoviteľa do 23.12.2018.
Čl. VI. Záverečné ustanovenia
1. Na činnosti, ktoré nie sú bližšie špecifikované a súvisia s ustanovením tejto zmluvy, sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
2. Zmeny v tejto zmluve sú možné len po vzájomnej dohode zmluvných strán, musia mať písomnú
formu a po podpise oboch strán sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu porozumeli, ich prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité,
ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a preto uzatvárajú dohodu v celom rozsahu tejto zmluvy.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami. Je vyhotovená v troch
exemplároch, pričom objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden rovnopis zmluvy.
5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy
kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (www.sprava.trnava.sk).
6. Zmluva bola zverejnená 19.12.2018 ...........................

V Trnave, dňa 17.12.2018
Za objednávateľa:

__________________________
Ing. Martin Turčan
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

________________________
Ing. Peter Horváth
konateľ

