
Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

1. Zhotoviteľ: Dom kulturi 

                        Rusinska 75 
       Ruski Kerestur 252         

        (ďalej ako „zhotoviteľ“) 

a 

2.       Objednávateľ           OBEC Zemplínska Teplica 
                                             IČO:  00332194 

                        DIČ: 2020741294      

                        so sídlom SR, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica 

                        bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka 

                                             Michalovce, č. ú. 432 203 5001/5600 

                                             oprávnený konať v mene spoločnosti: Mgr. Jozefína Uhaľová 

              (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   dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu 

podľa článku VI tejto zmluvy.  

II. 
Predmet zmluvy  

1.       Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa: 

          Kultúrno umelecký program v rozsahu 1 hod. 30 min.  

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

čl. II tejto zmluvy na termín 10. jún 2018 na Dni obce Zemplínska Teplica pri 

príležitosti 755. výročia prvej písomnej zmienky o obci 

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

4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú 

súčinnosť.   

IV. 
Povinnosti objednávateľa  

1. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

V. 
Povinnosti zhotoviteľa  

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  a je 1500,00. EUR, slovom: Jedentisíc Eur.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa tejto 

 zmluvy ihneď po ukončení akcie a to v hotovosti. 

  

IX. 
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.  

 

 

V Zemplínskej Teplici dňa 25. 5. 2018 

 

 

 

 

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

                                                                                           OBEC Zemplínska Teplica 

                                                                                              Mgr.Jozefína Uhaľová, starostka 

 za zhotoviteľa                                                                       za objednávateľa  


