
ZMLUVA O DIELO č. 2/2018

uzatvorená v zmysle § 631 a nás. Občianskeho zákonníka 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ:

Organizácia: Obec Tomášovce

Adresa:  Partizánska 132, 
985 56 Tomášovce

Zastúpená: Ing. Ján Mičuda

IČO:  00316474

DIČ: 2021251023

/ďalej len objednávateľ/

a

Zhotoviteľ: 

Meno a priezvisko: Simona Albertová 

Trvalé bydlisko:    

Dátum narodenia:  

RČ:  

ČOP:  

/ďalej len zhotoviteľ/

Článok I. 

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa pripraviť na základe ústnej dohody z dňa 
13.7.2018 kultúrny program s názvom „Historická kuchyňa“. 

2. Program v rozsahu 6 hodín bude odprezentovaný na kultúrnom podujatí „Dni obce 
Tomášovce“. 

Článok II. 

Cena diela a platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi sumu stanovenú v tejto zmluve 
v dohodnutom termíne. 

2. V cene diela sú zahrnuté: 
a. materiálne náklady 
b. cestovné náklady 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi sumu za vyhotovenie diela v celkovej 
výške 200,- €, slovom dvesto eur. 

4. Odmena vo výške 200,- € bude vyplatená na účet – IBAN SK29 0900 0000 0050 6243 
8502 najneskôr do 10.8. 2018. 

5. Zhotoviteľ je v súlade s platnou legislatívou povinný z tejto sumy odviesť daň. 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán



1. Zhotoviteľ je povinný dielo zhotoviť riadne a včas, presne v zmysle podmienok 
stanovených v tejto zmluve.

2. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi sumu stanovenú v tejto zmluve 
v dohodnutom termíne. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne podmienky na odovzdanie diela 
a to:

a. Palivové drevo
b. Trávnatú plochu o rozmeroch 6x6 metrov
c. Zdroj pitnej vody 

Článok IV. 

Dodacie podmienky diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v zmysle ústnej objednávky z dňa 13.7. 2018 
v sobotu, 4.8. 2018, od 10.00 hod. 

2. Dodaním diela sa rozumie predvedenie kultúrneho programu s názvom „Historická 
kuchyňa“ v rozsahu 6 hodín. 

3. Kultúrny program bude obsahovať: 
a. Ochutnávky dobovej kuchyne
b. Dobový život 
c. Ukážka vojenského tábora
d. Módna prehliadka 
e. Materiálne zabezpečenie hier pre deti (bez odborného dozoru)

Článok V. 

Špeciálne a záverečné ustanovenie 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vydaním diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, nebudú 
porušené žiadne autorské práva iných osôb, t. j. zhotoviteľ je skutočným autorom 
celého diela a toto vzniklo jeho tvorivou duševnou činnosťou. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží jedno vyhotovenie. 

V Tomášovciach, dňa 18.7.2018

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

za zhotoviteľa za objednávateľa 


