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ZMLUVA O DIELO 
 uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

č.513/1991 Zb. v neskorších zmien a doplnení 
 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 
 

1.1. Objednávateľ:   Obec Kačanov  
Kačanov 66 
072 05 Bracovce  

 
Štatutárny orgán: Michal Tomko - starosta obce  
 
- vo veciach zmluvných a právom podpisovať  
zmeny zmluvy:  Michal Tomko - starosta obce 
IČO:    00325287 
DIČ:    2020738885 
Tel:    +421 56 649 62 38 

       e-mail:    ocu.kacanov@kacanov.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

   
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
 
 
 
1. 2. Zhotoviteľ:   Iveta Ondarišinová 
     Holčíkovce 91 
     094 05 Holčíkovce 
     
  Štatutárny orgán: Iveta Ondarišinová 

 Oprávnení rokovať  - vo veciach zmluvných a právom podpisovať  
  zmeny zmluvy: Iveta Ondarišinová 
  Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa  
  Číslo účtu:   IBAN SK97 0900 0000 000560046963  : 
  IČO:    43 223 664 
  DIČ:    1039833421 
  Tel:    0907 038 220 
  e-mail:  i.ondarisinova@azet.sk 
 
 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
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Článok II. 
Predmet plnenia 

  
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vypracovanie:                                                                
"Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja /PHRSR/ obce Kačanov                                                                                                                                                                                                                                                               
pre programové obdobie 2021 – 2027." 

Článok III. 
Cena 

 
3.1. Cena za zhotovenie Diela je stanovené dohodou zmluvných strán v zmysle 
zákona č. 18/1996 Zz. O cenách v platnom znení 
3.2.  Cena za zhotovenie je 1 000,00 €, (jedentisíceur), ktorú je objednávateľ 
povinný zaplatiť na základe fakturácie po zhotovení a prevzatí diela. 
3.3. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 
  

Článok IV. 
                            Platobné podmienky 

 
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že Cenu Diela zaplatí Zhotoviteľovi do 30 dní,  

a to na základe fakturácie. 
4.2. Faktúra bude obsahovať tieto údaje  
– obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ, 
- číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
- označenie peňažného ústavu a číslo na ktoré sa má platiť, 
- fakturovanú sumu, označenie diela, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 
5.1. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, raz pre každú 
zúčastnenú stranu. 
5.2. Ostatné ustanovenia neobsiahnuté v tejto Zmluve o dielo sa riadia 
obchodným zákonníkom. 
5.3. Text tejto Zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len formou písomných 
dodatkov. 
5.4. Zániku Zmluvy - Odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, 
písomnou formou okamžitou výpoveďou. 
 
Príloha č. 1: Zmluva o spracúvaní osobných údajov 
 
V obci Kačanov, dňa 07.06.2021 
 
 
......................................    ................................................... 
 
      Objednávateľ:           Zhotoviteľ: 

        Obec Kačanov          
Michal Tomko - starosta obce                   Iveta Ondarišinová 


