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

vyhotovená v zmysle občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

I. Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ:   
Mestské kultúrne centrum SNP  119  965 01 Žiar nad Hronom 

Zastúpený: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.,  riaditeľka 

IČO: 37952005 

DIČ: 2021789066 

VÚB číslo účtu.  1801556257/0200 

 

Zhotoviteľ: 
 Meno 

Miroslav Šlapka 

Zborov nad Bytricou 97, 02303 

 

  
  

 

 

 

II. Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:  Ručné prevedenié dekoračné práce so sklom-

dekorovanie troch kusov pohárov pomocou mozaiky zo sklíčok pre ZPOZ na sobášne obrady. 

 

III. Termín plnenia 

 

Pre plnenie predmetu zmluvy boli dohodnuté nasledovné termíny: 

Začatie prác 28.12.2017 

Ukončenie prác:  28.12.2017 

IV. Cena diela 

 

Cena diela je stanovená dohodou. 

Cena za komplet realizáciu diela je  60,00  EUR    / vrátane DPH/. 

 

 

V. Platobné a fakturačné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi  odmenu podľa čl.IV. na základe tejto 

zmluvy, ktorá je daňovým dokladom.   

2. Odmena za vytvorené dielo je splatná po dokončení  a odovzdaní diela najneskôr do 5 

dní po jeho odovzdaní  na účet. 

3. V prípade zmeškania termínu je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy 

odstúpiť. 

 

 

 

VI. Práva a povinnosti zmluvných strán  
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1. Objednávateľ je povinný včas zabezpečiť a doručiť podklady vzťahujúce sa 

na vykonanie diela a to min. 1 týždeň pred začatím prác. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať toto dielo kvalifikovane, vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť. 

 

 

VII. Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou o dielo sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o dielo, má 

objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

3. Zmluvu možno meniť a upravovať dodatkom, iba písomne na základe 

dohody oboch zmluvných strán.  

       4.        Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami          

                 účinnosť  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle    

                 objednávateľa.         
  5.       Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že bola spísaná na 

základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle a nebola dojednaná 

v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. 

6        Táto zmluva je napísaná v 2 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán 

obdrží jedno vyhotovenie.  

 

   
Ako dotknutá osoba v zmysle § 7 zák. č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas na 

spracúvanie mojich osobných údajov na personálne a mzdové spracovanie v súlade s osobitnými zákonmi. 

 

 

 

V Žiari nad Hronom, dňa     28.12.2017                       

 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 
  
 
 


