
Z M L U V A  O D I E L O
vyhotovená v zmysle občianskeho zákonníka v platnom znení

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Mestské kultúrne stredisko 
Námestie slobody 30 
986 01 Fiľakovo 
IČO: 00045543 
DIČ:2021139318

Zhotoviteľ:
Peter Cmorik

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: koncert Peter Cmorik bánd, na Dňoch mesta a 
XXVI. Palócke dni vo Fiľakove v trvaní 90 minút.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať toto dielo kvalifikovane, vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť.

III. Termín plnenia

Pre plnenie predmetu zmluvy boli dohodnuté nasledovné termíny:
Termín plnenia práce: 13.8. 2016, 21 00 s príchodom minimálne hodinu pred vystúpením.

Dodržanie termínov zo strany zhotoviteľa je podmienené plnením článku VIII. bod 1 tejto 
zmluvy zo strany objednávateľa.



IV. Cena diela

Cena diela je stanovená dohodou.
Cena za komplet realizáciu diela je 3 000.-Eur

V. Platobné a fakturačné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť platbu 3 000.- € ( slovom tritisíc eur) v hotovosti na 
mieste koncertu dňa 13.08.2016.

VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

Povinnosti objednávateľa:

Objednávateľ je povinný včas zabezpečiť a doručiť podklady vzťahujúce sa na 
vykonanie diela a to min. 1 týždeň pred začatím prác.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať toto dielo kvalifikovane, vo vlastnom mene 
a na vlastnú zodpovednosť.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä 
ustanovenia § 631 až 634.

2. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o dielo, má 
objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

3. Zmluvu možno meniť a upravovať dodatkom, iba písomne na základe 
dohody oboch zmluvných strán.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
Mestského kultúrneho centra podľa osobitného predpisu.

5. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že bola spísaná na 
základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle a nebola dojednaná
v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.

6. Táto zmluva je napísaná v 2 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží jedno vyhotovenie.

Vo Fiľakove, dňa 7.6.2016

objednávateľ zhotoviteľ


