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 účtu:
Banka:

Stanislav Hýbela
Žabokreky 278, 038 40
0351229667/0900
SLSP

(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ:
Štatutárny zástupca:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Banka:

Mesto Turany
Ing. Miroslav Blahušiak
Osloboditeľov 83/91, 038 53
00316962
2020595049
3002021001/5600
PrimaBanka

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

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok
stanovených touto zmluvou vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v článku
II. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť
zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovanú v článku V. tejto
zmluvy.

Článok II
Predmet zmluvy
1.

2.

Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie záväzok zhotoviteľa zabezpečiť kompletnú
ozvučovaciu techniku na akciu ,,Dni mesta Turany“ dňa 9. 9. 2017, podľa podmienok
stanovených touto zmluvou. (ďalej len „dielo“).
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky
spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.

3.
4.

Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi poskytnúť včas všetky informácie o požiadavkách
účinkujúcich na ozvučenie.
Za dielo sa považuje výstupný zvuk, ktorý zodpovedá požiadavkách objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť dostatočné množstvo mikrofónov, mikrofónových
stojanov, odposluchov, zvukových procesorov, mikrofónových a linkových vstupov na
mixovacom zariadení.

Článok III
Vykonanie a odovzdanie diela
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať pre objednávateľa dielo na vlastné náklady a na vlastné
nebezpečenstvo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia v deň konanie
akcie. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou
a dodržiavať všetky príslušné záväzné technické normy, ktoré sa na vykonanie diela
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. Zhotoviteľ nie je oprávnený dať dielo na vlastnú
zodpovednosť vykonať tretej osobe.
3. Zhotoviteľ vykoná dohodnuté dielo samostatne a pri určení spôsobu vykonania diela nie
je viazaný pokynmi objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný obstarať veci potrebné na vykonanie diela. Kúpna cena týchto vecí
je zahrnutá v cene za vykonanie diela.
5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť.

Článok IV
Povinnosti objednávateľa
1.

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

Článok V
Cena za vykonanie diela
1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela vo výške
stanovenej dohodou zmluvných strán v sume 700,-- EUR, slovom sedemsto EUR,
Objednávateľ nie je platcom DPH.
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši
náklady účelne vynaložené zhotoviteľom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu 700,-- € za vykonanie diela podľa
tejto zmluvy vystavenej objednávateľom do 14 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 14
dní odo dňa podpísania zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.

Článok VI
Sankcie
1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom (čl. III bod 1 tejto
zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,-€.
2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou za vykonanie diela je
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.

Článok VII
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 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.

V Turanoch dňa 7.9.2017

Zhotoviteľ:

.......................................................
Stanislav Hýbela

Objednávateľ:

.......................................................
Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

