
ZMLUVA O DIELO 

č. 1/2022 

 

Na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 

1.1 Zhotoviteľ:  

v zastúpení:  Sobrančan 

                                   Štefánikova 37/9,  

                                   073 01 Sobrance 

                                   IČO: 50235397                    

     

 

1.2 Objednávateľ: Obec Porúbka 

   072 61 Porúbka č 151 

   IČO: 00 325 660 

 

2. Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa  

      zabezpečí hudobné vystúpenie. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že za uskutočnené hudobné vystúpenie zaplatí dohodnutú  

      sumu. 

2.3 Predmetom zmluvy je hudobné vystúpenie pri príležitosti „Úcty k starším“ v obci   

      Porúbka. 

 

3. Miesto a čas plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia v termíne: 

      Začiatok hudobného vystúpenia: dňa 08.10.2022 o 16.00 hod. 

      Koniec hudobného vystúpenia:    dňa 08.10.2022 o 18.00 hod. 

3.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa  

     dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím   



     spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet  

     zmluvy v dojednanom termíne. 

3.3 Miestom plnenia predmetu zmluvy je kultúrny dom obce Porúbka. 

 

4. Cena 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy podľa bodu 2.3 vo výške 200 ,-  

      EUR s DPH. 

5. Platobné podmienky 

5.1 Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu za predmet zmluvy v hotovosti dňa 08.10.2022 

 

6. Povinnosti zmluvných strán 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady priestory pre plnenie predmetu  

      zmluvy v mieste a čase podľa bodu 3.1 a 3.3 tejto zmluvy. 

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť potrebnú ozvučovaciu techniku na vlastné náklady. 

 

7. Záverečné ustanovenia 

7.1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom všetky majú platnosť  

      originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

7.2 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho  

      poriadku Slovenskej republiky. 

7.3 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

7.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak  

      toho, že zodpovedá ich skutočnosti a slobodnej vôli, ju podpísali. 

7.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

                   Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 

 

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

 

V Porúbke, dňa: 08.10.2022 


