Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

Zhotoviteľ:
Meno a Priezvisko
Bydlisko
Dátum narodenia
Rodné číslo

Mária Bučková
Partizánska 721, 922 05 Chtelnica
3.12.1950
506203/197

(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ:

Obec Dvorníky
Dvorníky 428
920 56 Dvorníky
IČO: 00312495

(ďalej len „objednávateľ“)
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“):

Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie zabezpečenie TV natáčania Rande s Heligonicou
a účinkujúcich, dňa 24.4.2022 so začiatkom o 15.00 hod.

Článok II
Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje za podmienok stanovených touto zmluvou vykonať pre
objednávateľa dielo špecifikované v článku I. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje
vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho
vykonanie špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy.

Článok III

Vykonanie a odovzdanie diela
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať pre objednávateľa dielo na vlastné náklady a včas v súlade
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

Článok IV
Cena za vykonanie diela
1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela vo výške
stanovenej dohodou zmluvných strán v sume 840 EUR, slovom osemstoštyridsať EUR
prevodom na účet SK84 8360 5207 0042 0359 9680
Cena je konečná, už aj s DPH.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných
strán písomnými dodatkami.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jedno obdrží zhotoviteľ a jedno
objednávateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva
vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu
vlastnoručne podpisujú.
Vo Dvorníkoch, dňa 1.4. 2022
Zhotoviteľ:

.......................................................
Meno a Priezvisko

Objednávateľ:

.......................................................
Meno a Priezvisko

