
 

Z M L U V A  O  D I E L O 

č. 1 / 2016 

uzatvorená v súlade s paragrafom 536 a násl. Obchodného Zákonníka č. 513/91 Zb. 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

Zhotoviteľ:      Zdenko Huszárik  

Adresa:  

Rod. číslo :  

Č. OP:  

Číslo účtu:      

 

 

 

Objednávateľ:           Základná umelecká škola Sliač  

Sídlo :                          SNP 308/39, 962 31 Sliač 

Zastúpený:                   PaedDr. Alica  Hancková, PhD. 

IČO:                             37888889 

Číslo účtu:                   SK62 0200 0000 0016 5123 5457               

 

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 V. tejto zmluvy.  

 

 

II. 
Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa na vyhotovenie notového materiálu pre detský 

zbor a štúdiová výroba zvukových podkladov.  

 

 

 



III. 
Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle 

         čl. II tejto zmluvy s termínom ukončenia plnenia do 29.02.2016.  

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa. 

 

 

IV. 
Povinnosti zhotoviteľa  

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

 

V. 
Cena diela 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej ústnej dohody 

zmluvných strán.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela   v sume 275 € s DPH 

(dvestosedemdesiatpäť). Platba bude realizovaná ne základe vystavenia faktúry zhotoviteľom. 

3.       Zhotoviteľ  berie na vedomie, že  príjem plynúci mu z tejto zmluvy je príjmom podliehajúcim  

         dani z príjmu  fyzických osôb a sám zabezpečí jeho zdanenie  v súlade s platným zákonom  

         o dani z príjmu. 

 

 

VI. 
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 vo 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.  

 

 

 

Sliač , dňa 02.02.2016. 

 

        

 

        ................................................                                                         ........................................... 

              Zhotoviteľ                                                                                   Objednávateľ  


