
Z M L U V A   O    D I E L O 

č:  01/2018 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ 

Obchodné meno:                 OBEC  ŠTIAVNIK 

Sídlo:                                   Obecný úrad, Štiavnik č.1350, 013 55 

Štatutárny zástupca:            Ing. Štefan Vároš – starosta obce 

IČO: 00 321 672 

DIČ: 2020618567 

 

1.2. Prijímateľ 

Obchodné meno:                   Dušan Kušan,   r. č. ............ 

Sídlo:                                     013 53  Štiavnik  856 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Dušan Kušan  (ďalej len „Prijímateľ“ ) prevedie hudobnú produkciu DJ – a to na kultúrnom 

podujatí obce Štiavnik   „ Vianočné trhy v Obci Štiavnik.“ 

2.2. Obec Štiavnik  poskytne Prijímateľovi finančné prostriedky za prevedenie kultúrneho 

vystúpenia. 

 

Čl. III. 

Čas plnenia 

 

3.1. Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto zmluvy o dielo  

sa uskutoční dňa 16.12.2018  

 

Čl. IV. 

Miesto plnenia 

 

4.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy o dielo   je budova centra 

voľného času  Štiavnik. 

 

Čl. V. 

Cena za dielo 

 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy o dielo  je stanovená 

dohodou zmluvných strán ako cena vrátane DPH vo výške: 

100,00 Eur 

slovom: sto   EUR 

 



Čl. VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1. Cena za zhotovenie diela bude uhradená v hotovosti po kultúrnom vystúpení.  

 

Čl. VII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

7.1. Obec Štiavnik sa zaväzuje zabezpečiť Prijímateľovi vystúpenie na kultúrnom podujatí obce 

Štiavnik pri príležitosti „ Vianočné trhy v Obci Štiavnik.“ 

7.2. Prijímateľ má právo jednostranne odstúpiť od zmluvy a to v prípade, ak obec Štiavnik 

nezabezpečí vystúpenie Prijímateľovi.  

7.3. Obec Štiavnik je oprávnená jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy, ako prijímateľ poruší 

čl. III tejto zmluvy.  

 

Čl. VIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

8.1.Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva obsahuje ich slobodnú a vážnu vôľu prejavenú 

zrozumiteľne a určito, bez nátlaku alebo jednostranne nevýhodných podmienok. 

8.2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu a svojimi 

podpismi potvrdzujú súhlas s ustanoveniami tejto zmluvy. 

8.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, kde po jednom exemplári obdrží poskytovateľ 

a prijímateľ. 

8.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce Štiavnik. 

8.5. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

V Štiavniku dňa: 16.12.2018 

 

 

 

 za objednávateľa:                                                                        za prijímateľa:  

 

 

 

 

........................................                                                            ..............................................      

    Ing. Štefan Vároš                                                                            Dušan Kušan      

       starosta obce 


