
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:
Číslo OP:

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

a

Objednávateľ:
Meno a priezvisko: 
Sídlo:
IČO:
Číslo účtu:
Banka:

Mag František

Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo
Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
00045543
9504109/5200
OTP Banka Slovensko a.s.

(ďalej len „objednávateľ“)

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

Článok I
r

Úvodné ustanovenia

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vyhotovenie videozáznamu podujatia 
Medzinárodný deň tanca, dňa 30.04.2016 vo Fiľakove, (ďalej len „dielo“).

Článok II 
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a 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 pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou 
a dodržiavať všetky príslušné záväzné technické normy, ktoré sa na vykonanie diela (resp. 
vykonávanie obdobných diel) vzťahujú.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo osobne, prípadne prostredníctvom svojich 
kvalifikovaných a odborne spôsobilých zamestnancov, za ktorých činnosť zodpovedá tak, 
akoby ju vykonával osobne.

3. Zhotoviteľ vykoná dohodnuté dielo samostatne a pri určení spôsobu vykonania diela nie je 
viazaný pokynmi objednávateľa.

4. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo dňa 30.04.2016 od 15.00 hodiny v MsKS Fiľakovo.

5. Miestom odovzdania diela je Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo. So súhlasom 
objednávateľa môže zhotoviteľ dielo objednávateľovi odovzdať aj na inom vhodnom 
mieste.

6. Pred odovzdaním vykonaného diela je zhotoviteľ povinný umožniť objednávateľovi 
oboznámiť sa s ním. Y prípade ak bude objednávateľ po oboznámení sa s vykonaným 
dielom požadovať jeho ďalšiu úpravu, je zhotoviteľ povinný túto vykonať len vtedy, ak 
medzi zhotoviteľom a objednávateľom dôjde k dohode o primeranom zvýšení ceny za 
vykonanie diela. Dohoda o zvýšení ceny za vykonanie diela nie je však potrebná v prípade, 
ak má vykonané dielo vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, a ktoré je z tohto dôvodu 
povinný bezodplatne odstrániť.

7. Objednávateľ nie je povinný prevziať od zhotoviteľa dielo v prípade, ak má vykonané dielo 
vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

Článok IV
Cena za vykonanie diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela vo výške 
stanovenej dohodou zmluvných strán v sume 30,-EUR, slovom tridsať eur.

2. Cenu za vykonanie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi v hotovosti najneskôr do 
06.05.2016.



Článok V
Zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a to 
aj vtedy, keď tieto vady vyjdú najavo až neskôr.

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré na diele vzniknú až v čase po jeho odovzdaní.

3. Objednávateľ je povinný vytknúť zhotoviteľovi vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá, 
bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvie, najneskôr však do šiestich mesiacov 
od zistenia vady.

4. Práva objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka.

Článok VI
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 Fiľakove, dňa 30.04.2016

zhotoviteľ: objednávateľ:


