
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
Čl. I. 

        Zmluvné strany 
 
medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
Objednávateľ :  Mesto Považská Bystrica,  

Sídlo:   Centrum 2/3, 017 13  Považská Bystrica 
 zastúpený:   doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. - primátor 
 IČO:    00317667  
 bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s.  
 IBAN:    SK46 5600 0000 0028 0016 8003 
  
Zhotoviteľ:   Anna Malíková 
  dátum narodenia:       
   trvale bytom:    Veľké Rovné, 013 62 
 bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa 
   IBAN:      
   
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo dohodnuté 

touto zmluvou a záväzok objednávateľa toto dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi 
dohodnutú odmenu. 
 

2.2. Dielom sa rozumie zabezpečenie hudobného vystúpenia Gospelového zboru Ruah na 
festivale chrámovej hudby „Magnifica Musica“, dňa 2.10.2022 v kostole Panny Márie 
Lasaletskej na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici, v čase od 16.00 h do 17.00 h, na základe 
pokynov objednávateľa. 

 
 
 

Čl. III. 
Cena za zhotovenie diela a platobné podmienky 

 
3.1. Cena za zhotovenie diela bola dohodou zmluvných strán stanovená vo výške 100,00 eur 

/slovom jednosto EUR/. 
 

3.2. Objednávateľ je povinný do 10 dní odo dňa riadneho vykonania a odovzdania diela uhradiť 
zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet 
zhotoviteľa, ktorý je uvedený v Čl. I tejto zmluvy.  

 
 
 
 
 



Čl. IV. 
Ďalšie dohodnuté podmienky 

 
4.1. Objednávateľ nezodpovedá voči zhotoviteľovi ani tretím osobám za splnenie povinností 

týkajúcich sa daňových a odvodových povinností, poistenia a pod.  
 

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou a vykonať 
dielo osobne. 
 

4.3. Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že v prípade, ak to bude vyplývať z platnej právnej úpravy, sám 
si zabezpečí splnenie všetkých daňových a odvodových povinností v zmysle platných 
právnych predpisov platných v SR. 
 

4.4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona o 
dani z príjmov. 
 

4.5. O vykonaní a odovzdaní diela bude vyhotovený preberací protokol, ktorý za objednávateľa 
podpíše jeho zamestnanec Jana Muráňová. Vyhotovenie preberacieho protokolu je 
podmienkou úhrady ceny za dielo. 

 
 

Čl. V. 
Ochrana osobných údajov 

 
5.1. Zhotoviteľ výslovne podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje objednávateľovi súhlas 
na spracúvanie jeho osobných údajov uvedených v tejto zmluve, ako i všetkých ďalších 
osobných údajov, ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi počas trvania právneho vzťahu 
založeného touto zmluvou v jeho informačnom systéme. 
 

5.2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že objednávateľ bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely 
výkonu práv a povinností podľa tejto zmluvy a pre ochranu práv a oprávnených záujmov 
objednávateľa. 
 

5.3. Súhlas zhotoviteľa udelený podľa tejto zmluvy je platný počas trvania právneho vzťahu 
založeného touto zmluvou a po skončení tohto právneho vzťahu po dobu, počas ktorej je 
objednávateľ povinný v evidencii viesť osobné údaje o zhotoviteľovi alebo po dobu, počas 
ktorej to je potrebné pre výkon práv alebo povinností objednávateľa alebo pre ochranu jeho 
práv a oprávnených záujmov.  

 
 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
6.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť len zo závažných dôvodov, a to 

nasledovne: 
a) objednávateľ z dôvodu zrušenia podujatia festivalu „Magnifica Musica“ alebo 

takej zmeny podujatia, ktorá bude nezlučiteľná s vykonaním diela v zmysle tejto 
zmluvy, 

b) zhotoviteľ z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu objektívne neumožňujúceho 
riadne vykonanie diela alebo v iných prípadoch vis maior, ktoré musia byť riadne 
preukázané. 



Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomne, pričom v ňom musí byť jednoznačne 
vymedzený dôvod odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane, pokiaľ v ňom nebude určený neskorší dátum účinnosti. V prípade 
odstúpenia od  zmluvy nemá žiadna zo zmluvných strán nárok na náhradu nákladov voči 
druhej zmluvnej strane. 
 

6.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami a účinnosť nadobúda deň 
nasledujúci po dni jej zverenia v centrálnom registri zmlúv. Zmeny alebo doplnky možno 
realizovať výlučne písomnou formou na základe obojstrannej dohody. 
 

6.3. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, budú strany riešiť 
predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, budú spory rozhodnuté v 
súdnom konaní. 
 

6.4. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží dve 
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenia predmetnej zmluvy.  
 

6.5. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých 
úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v 
súlade s protikorupčnými zákonmi. 
 

6.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s obsahom tejto zmluvy, že bola spísaná na základe 
pravdivých údajov, ich slobodnej a vážnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak 
nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by 
mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 
 
 
 

 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
V ............................... dňa ......................  V ............................... dňa ...................... 
 
 
 
 
    ...........................................................        ........................................................... 
 Mesto Považská Bystrica          Mária Sedláková  
    doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.       
 primátor                   
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