
Zmluva o dielo č. 2/2018 
uzatvorená pod ľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom  znení 

 

 

1. Zhotovite ľ: Januška Pavel 

                        956 37 Malé Hoste  

 

a 

 

2. Objednávate ľ: OBEC DVOREC, Obecný úrad 
                                       IČO: 00310387 
                                       so sídlom: Dvorec 69 
                                       Zastúpený: Ing. Eva Srncová, starostka obce 
                                       Bankové spojenie: VÚB, a.s., exp. Bánovce nad Bebravou 
                                       Číslo ú čtu: 8827192/0200 
                                       oprávnený konať v mene spoločnosti:  Ing. Eva Srncová 
                                       (ďalej ako „objednávateľ“) 

 

I. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II. 
tejto zmluvy. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi 
dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.  
 

II. 

Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa:  
    Hudobné vystúpenie na kultúrnej akcii - Uvítanie de tí a jubilanti – d ňa 25.11.2018. 
 
 

III.  
Vykonanie diela 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo 
v zmysle čl. II tejto zmluvy dňa 25.11.2018. 
2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.  
 

IV.  
Povinnosti objednávate ľa 

 
1. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.  
 



V.  
Povinnosti zhotovite ľa 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy.  
 
 

VI.  
Cena diela 

 
1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných 
strán vo výške  250,00  EUR,  slovom  dvestopäťdesiat   eur.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  
vysporiadať  daňové a odvodové povinnosti podľa platných predpisov SR.  
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela do 2 týždňov po 
odovzdaní diela.  

 
 

VII.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve 
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.  
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  
4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží  jeden.  
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné, a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.   
 
 
 
 
 
V Dvorci, 23.11.2018 
 
 
 
 
 
..........................................................                                            .............................................. 
                            
                                                                                                          Ing. Eva Srncová 
                                                                                                            starostka obce 
 
 
 
 
                Zhotoviteľ                                                                             Objednávateľ 
                                                                  


