
ZMLUVA O VYKONANIE DIELA 
 

1 Zmluvné strany 

1.1 Zhotoviteľ: Miko Milan 

   Košovská 409/55 

   972 05  Sebedražie 

   Dátum narodenia: 29.12.1985 

   Číslo účtu: SK72 6500 0000 0000 1442 5771  

   (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 Objednávateľ: Obec Nedožery-Brezany 

   Družstevná 367 

   972 12  Nedožery-Brezany 

   Zást.: Ing. Jaroslav Pekár, PhD. 

   IČO: 00 318 302 

   DIČ: 2021162737 

   Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prievidza 

   Číslo účtu: 18429382/0200 

   (ďalej len „objednávateľ“) 

 

2 Predmet dohody 

2.1 Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, 
predmetom ktorej je vykonanie diela – realizácia predstavenia na kultúrno-
spoločenskom podujatí Hodové slávnosti. 

2.2 Touto dohodou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo – 
realizácia predstavenia podľa dohodnutých špecifikácií uvedených v tejto Zmluve. 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané a odovzdané dielo 
dohodnutú cenu a dielo prevziať. 

 

3 Cena za vykonanie diela 

3.1 Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi za vykonané 
dielo sumu vo výške 620,- eur. 

3.2 V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na honorár 
a cestovné výdaje. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná. 

3.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela podľa bodu 3.1
 bankovým prevodom do 7 pracovných dní po skončení realizácie diela. 

3.4 Suma sa považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na účet zhotoviteľa. 
 

4 Termín plnenia diela 

4.1 Zhotoviteľ vykoná dielo za dojednaných podmienok v termíne dňa 18. augusta 2019 

od 19:00 do 19. augusta 2019 do 02:00. 

 

  



 

5 Špecifikácia diela 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ v termíne podľa bodu 4.1 zrealizuje kultúrne 

predstavenie v celkovom trvaní 7 hodín. Na realizácii daného predstavenia sa 

podieľajú osoby určené zhotoviteľom. 

 

6 Zánik zmluvy 

6.1 Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom 
objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto Zmluvy 
objednávateľom zhotoviteľovi. 

6.2 Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán ku dňu, ktorý si 
dohodnú 

6.3 Zánik alebo zmeny tejto Zmluvy musia byť druhej strane oznámené písomne. 
V prípade predčasného zániku tejto Zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý 
zmluvná strana Zmluvu ruší. 

 

7 Záverečné ustanovenia 

7.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

7.2 Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov podpísaných 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

7.3 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 je určená pre zhotoviteľa a 1 
pre objednávateľa. 

 

 

 

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 16.8.2019 

 

 

 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

      Ing. Jaroslav Pekár, PhD.                   Miško Milan 

starosta obce Nedožery-Brezany 


