
ZMLUVA O DIELO č. SAŽP CTKEVV/2013/79 
uzatvorená pod ľa § 631 a nasl. Ob čianskeho zákonníka 

 
 
 

Zmluvné strany 
 
1.     Zhotoviteľ:  Bc. Ľudmila Uškovitšová  
        Nar.:  
        Bytom:  
        Bankové spojenie:  
 
 
2.     Objednávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia    
        Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica                                                     
        Štatutárny zástupca:   Ing. Martin Vavřinek, generálny riaditeľ                                    
        IČO: 00626031 
        DIČ: 2021125821 
        IČ DPH: SK 2021125821 
        Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR 
        Č.ú.: 7000389265/8180 
 
          
 
 

I. Predmet zmluvy 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nasledovné dielo: vykonanie služieb 
tlmočenia z angličtiny do slovenčiny a zo slovenčiny do angličtiny, počas konania 
Medzinárodnej konferencie: Životné prostredie krajín V4, financovanej Medzinárodným 
Višegradským fondom, v rámci terénnej exkurzie. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať služby tlmočenia osobne. 
 
 

 
II. Čas a miesto plnenia  

  
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať služby tlmočenia počas konania Medzinárodnej 
konferencie: Životné prostredie krajín V4, financovanej Medzinárodným Višegradským 
fondom, dňa 6. 6. a 7. 6. 2013 v rámci konferencie v priestoroch hotela Holiday Inn Žilina 
v Žiline.  
 
 

III. Cena diela a platobné podmienky 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za vykonanie služieb tlmočenia odmenu 
vo výške 300 Eur na základe vystavenej faktúry.  

2. Dohodnutú odmenu 300 Eur uhradí objednávateľ zhotoviteľovi v lehote do 30 dní odo 
dňa doručenia faktúry objednávateľovi bezhotovostne na bankový účet zhotoviteľa. 

3. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené s vykonaním 
predmetu diela.  
 

 
 

 



IV.  Podmienky zhotovenia a dodania diela  
           

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za odborné a kvalifikované vykonanie služieb tlmočenia.  
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade nemožnosti splnenia svojho záväzku zabezpečí 

kvalifikovanú náhradu na vykonanie služieb tlmočenia, v opačnom prípade mu nevzniká 
nárok na zaplatenie dohodnutej odmeny.  
 

  
V. Záverečné ustanovenia  

 
1. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami vo forme 

dodatkov k tejto zmluve.  
2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve 
vyhotovenia. 

5. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

 
 
 
 
V ............................, dňa                                                            V ............................, dňa    
 
 
 
Za  zhotoviteľa:                                                                            Za objednávateľa: 
 
 
 
 
 
 
...............................................                                                     .............................................. 
                                                                                                          Ing. Martin Vavřinek 
                                                                                                            generálny riaditeľ                                    
 
 
 


