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ZMLUVA O DIELO Č. 2/2015
uzavretá v zmysle § 631 a násl. Občianskeho zákonníka.

1. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:
Gabriela Lacušová, PhDr.
Dátum narodenia:
ČOP:
Adresa bydliska: Mlynská 1384, 093 01 Vranov nad Topľou
Bankové spojenie: 2610273785/1100 Tatrabanka Vranov
1.2 Objednávateľ:
Prešovská rozvojová agentúra ( ďalej len PRERAG)
Dubová 5, 080 01 Prešov
IČO: 37885456
DIČ: 2022369437
IČ DPH: neplatca
Zapísaná v registri na KÚ Prešov, rozhodnutie č.2007/03874/Pa-02, zo dňa 20.3.2007,
právoplatnosť odo dňa 23.3.2007
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. pobočka Prešov
Číslo účtu: 2627088463/1100, 2927846908/1100
E- Kontakt:
V zastúpení: Ing. Iveta BARANOVÁ, generálna riaditeľka
2. Predmet zmluvy
2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe osobného pohovoru a ústnej dohody s objednávateľom a za
podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa zrealizuje ako EXPERT 2 odbornú
prednášku pre cieľovú skupinu „seniori“ v rámci aktivity „Šmejdi“ v projekte „ Človek človeku
človekom“.
2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme podklady osvedčujúce vykonanie diela a zaplatí za realizáciu
dohodnutú cenu.
2.3.
Predmetom zmluvy je samostatné spracovanie podkladov k odbornej prednáške a jej

zrealizovanie v počte 4 .
3. Čas plnenia
3.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia tejto zmluvy v termíne:
Začiatok: 01.10.2015 Ukončenie: 15.12.2015
Zhotoviteľ splní predmet diela v regióne Prešovského samosprávneho kraja. Podklady zasiela
elektronickou poštou na adresu: info@prerag.sk, resp. baranova@prerag.sk

4. Cena a platobné podmienky
4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za účelom dodržania čl. 2 odpracuje spolu 14 hodín.
Cena 1 hodiny je 20,00 eur .
Celková cena predmetu diela: 14 hodín x 20,00 eur = 280,00 eur, slovom: dvestoosemdesiat eur
Cena po zdanení: 226,80,00 eur , slovom: dvestodvadsaťšesť eur osemdesiat centov
4.2
Cena diela v sebe zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zabezpečením predmetu zmluvy
o dielo, vrátane nákladov na cestovné a kancelárske potreby.
4.3
Zhotoviteľ je povinný pred uplynutím lehoty uvedenej v čl. 3, bod. 3.1 predložiť z každého
stretnutia/prednášky 1x originál prezenčnú listinu, min. 4 fotografie z každej prednášky, 1x pozvánku,
resp. oznam.
4.4
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi nárok na úhradu
vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o
cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.
4.5
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu podľa bodu 4.1 osobne v hotovosti v posledný deň termínu
uvedeného v čl. 3, bode 3.1.
4.6
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je zdanená daňou z príjmu 19%, v súlade s legislatívou
Slovenskej republiky, t. j. vo výške 53,20 eur.

5. Zodpovednosť za chyby
5.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
5.2
Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
5.3
Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohla zistiť ich nevhodnosť.

6. Záverečné ustanovenia
6.1
Túto zmluvu o dielo je možné meniť len písomnou formou.
6.2
Ak dôjde po uzavretí zmluvy o dielo k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva o dielo
uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť túto zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých
touto zmenou.
6.3
Zmluva o dielo je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.
V Prešove, 28.09.2015

–––––––––––––––––––––––––––

Ing. Iveta Baranová
PRERAG / Objednávateľ

––––––––––––––––––––––––––––––-

PhDr. Gabriela Lacušová
Zhotoviteľ

