
Zmluva o dielo 

č. 01/KMR OF EUBA 

uzatvorená podľa§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Z. z. 

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Obchodný názov:  

Sídlo: 

IČO: 

IČ DPH: 

Štatutárny orgán: 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu: 

IBAN: 

(ďalej len „obstarávateľ“)  

 

a 

 

Názov: 

Sídlo: 

IČO: 

IČ DPH: 

Štatutárny orgán: 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu: 

IBAN: 

Zamestnanec oprávnený

ALASKA FOODS s.r.o. 

044 43 Vajkovce 143 

47118971 

SK 2023744613 

Ing. Mohamad Al Ali, PhD., konateľ 

UniCredit Bank  

1206367005/1111 

SK75 1111 0000 0012 0636 7005 

 

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

00399957 

SK2020879245 

prof Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor  

Štátna pokladnica 

7000074503/8180 

SK34 8180 0000 0070 0007 4503 

rokovať vo veciach zmluvy: doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD., Obchodná fakulta 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(obstarávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

takto: 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je zhotovenie diela „Návrh modelu marketingovej stratégie v 

kontexte optimalizácie likvidácie odpadu vo firme Alaska Food s.r.o. na obdobie nasledujúcich 

10 rokov – t. j. rokov 2021 - 2030" (ďalej len „dielo"). 

2. Dielo bude výsledkom vedeckého projektu - aplikovaného výskumu a bude zohľadňovať 

výsledky naplnenia parciálnych cieľov tohto vedeckého projektu. 

3. Obstarávateľ týmto objednáva u zhotoviteľa zhotovenie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť 

dielo pre obstarávateľa včas a riadne a obstarávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo od zhotoviteľa 

prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela odmenu vo vo výške dojednanej v článku 

III. zmluvy o dielo. 



4. Dielo sa po vyplatení dohodnutej odmeny za zhotovenie diela stane vlastníctvom obstarávateľa. 

Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby obstarávateľ a najmä, ale nielen, jeho Obchodná fakulta používala 

dielo na prezentáciu spolupráce s hospodárskou praxou. 

 

Článok II. 

Spôsob a termín odovzdania diela 

Zhotoviteľ, po realizácii výskumu na báze priebežných konzultácií a záverečnej správy, odovzdá 

zhotovené dielo obstarávateľovi v elektronickej a aj v tlačenej forme najneskôr do 31.03.2021. 

 

Článok III. 

Odmena za zhotovenie diela 

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za zhotovenie diela vo výške 3 000 Eur s DPH (slovom: 

tritisíc eur s daňou z pridanej hodnoty). 

2. Obstarávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi odmenu za zhotovenie diela na základe faktúry 

vystavenej zhotoviteľom. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za zhotovenie diela najskôr v deň odovzdania diela 

obstarávateľovi. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 

ustanoveniami právnych predpisov. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých dostane každá zmluvná strana 

jeden. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

 

V Bratislave  

 

Za obstarávateľa: 

 

 

_________________________________ 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

rektor 

 

 

Za zhotoviteľa: 

 

 

_______________________________ 

Ing. Mohamad Al Ali, PhD. 

konateľ 


