
ZN{LUVAODIELO
uzatvorenáv zmysle § 536 a nasl. zákona č. 5]3/]991 Zb, Obchodný zákonníkv znení

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávatel': Obec Velká Paka

9305l Vel'lcá Paka l89

V zast.: Mgr. Ivan Seňan - starosta obce

tČo:loszst
/ ďalej len "objednávatel"'/

Zhotovitel': Simona Ambrus Lelkesová

Varjašská 1653140
93005 Gabčíkovo

V zast.: Simona Ambrus Lelkesová

/ ďalej len "zhotovitel"'/

čt.I
Predmet dohody

l. Zmluvné strany sa nazáklade vzájomnej dohody roáodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je

zabeqeěenie hudobného vystúpenia na stretnutí s Mikulášom, dřla3.12.2022 od 18:00 hod do 20:00

hod., podl'a potreby objednávatel'a.

čt. u
Cena za vykonanie diela

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávatel' zhotovitel'ovi za vykonané dielo sumu vo

výške 400,- EUR.
2. Zmluvné sftany sa dohodli, žeíáto suma je konečná a áotovitel'nemá nárok účtovať si vyššiu cenu.

3. Objednávatel'je povinný zaplatiť dohodnutu sumu za vykonanie diela, podťa bodu 1 tohto članku v
hotovosti po vykonaní diela, dňa 3.|2.2022.

4. V prípade omeškania objednávateťa s úhradou platieb má zhotoviteť právo účtovať odberateťovi popri
plnení aj uroky z omeškania podťa Obchodného zákonníka.

čt. ttI
Termín plnenia diela

l. Zhotovitel'vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne ďňa3.|2.2022.
Tento termín nie je možné zmeniť.

čt. ry
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

l. Zhotoviteť vykoná dielo na mieste určenom objednávatel'om vo Vel'kej Pake (na priestranstve pri KD).

člv
Sankcie

l. V prípade nedodania diela áotovitel'om sa zmluvné strany dohodli na pokute 400,- EUR.
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l.

V prípade omeškania objednávateťa s úhradou si móže zhotoviteť uplatniť úrok z omeŠkania vo výŠke

podl'a zákona č,513ll99l Zb, Obchodného zákonníka.

čt. vI
Zánik zmluvy

Táto mtluva zanikáriadnym ukončením a odovzdaním diela zhotovitel'om objednávateťovi a

zaplatením ceny zadielo podl'a ustanovení tejto zmluvy objednávateťom zhotoviteťovi.

Táto zrrrluva m-óže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktory si dohodnÚ.

objednávatel'si vyhradzuje přávo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by doŠlo k poruŠeniu Povinností
áótoviteťa, pri kt-orom.-ozi OO1rr k materiálnym škodám alebo k ohrozeniu zdravia, Či Života.

Zhotovite1 j j oprávnený odstúpiť od zrnluvy, ak objednávatel'neplní zmluvné záv'dzkY, atým

áotoviteťovi znemožňuje realizáciu diela.
odstúpenie musí byť omámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí bYť uvedený dóvod,

pre ktoqý zmluvná strana odstupuje.

čt. vIt
záverečné ustanovenia

Táto mrluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a ÚČinnosť Po
zverejnení na web stránke objednávatel'a.
Zm|ivam6žebyť zmenenálén vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástuPcami

oboch mtluvných strán.
pokiať v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vďah ňou založený ustanovenia

obchodného zákonníka.
Zm|uva jevypracovaná v 2 vyhotoveniach, zktoných 1 je určená pre áotoviteÍa a 1 pre objednávateťa.
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Objednávatel'

Vo Velkej Pake, dňa 02.12,2022

zhotoviteť

Vo Velkej Pake, dňa 02.12.2022
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