
ZI|4.LUVAODIELO
uzatvorenáv zmysle §5_ró anasl. zákona č. 513/199] Zb, Obchodný zákonníkv znení

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávatel': Obec Vel'ká Paka

9305l VelkáPaka l89

V zast.: Mgr. Ivan Seňan - starosta

IČo:30579l
/ ďalej len "objednávatel"'/

Zhotovitel': Attila Veréb

Radničné nám,379l18
9290l Dunajská Streda
R.Č.: 7'70717 16466

Y zast.: Attila Veréb

/ ďalej len "zhotovitel"'/

ó.t
Predmet dohody

l. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody roáodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je
zabezpečenie ozvučenia na Vianočných trhoch dňa 17.12.2022 od 15:.00 do 19:00 hod.

čt. u
Cenaza vykonanie diela

l. Na áklade dohody zmluvných strán zaplatí objednávateť zhotoviteťovi za vykonané dielo sumu vo
qýške 200,- eur.

2. Zmluvné strany sa dohodli, žetáto suma je konečná a áotoviteť nemá nárok účtovať si vyššiu cenu.

3. Objednávateťje povinný zaplatiť dohodnutu sumu za vykonanie diela, podťa bodu l tohto článku a to

200€ dtia 17.12.2022.
4. V prípade omeškania objednávateťa s úhradou platieb má zhotovitel'právo účtovať odberatel'ovi popri

plnení aj uroky z omeškania podťa Obchodného zákonníka.

čt. tII
Termín plnenia diela

1. Zhotovitel' vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne 17 .12,2022. Tento termín
nie je možné zmeniť.

čt. tv
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

1. Zhotoviteť vykoná dielo na mieste určenom objednávateťom vo Velkej Pake (na verejnom priestranstve

pri KD).

čt. v
Sankcie

l. V prípade nedodania diela áotoviteťom sa zmluvné strany dohodli na pokute 200€.



1.

4.

2.
3.

5.

V pripade omeškania objednávatel'a s úhradou si móže áotoviteť uplatniť urok z omeŠkania vo rnýŠke

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

čl. vt
Zánikzmluvy

Táto znluva zanikáriadnym ukončením a odovzdaním diela áotoviteťom objednávateťovi a

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

Táto zrnluva m-óže zaniknúť aj na zák|ade dohody zmluvných strán, ku dňu ktory si dohodnÚ.

Objednávateť si vyhradzuje přavo odstupenia od zmluvy v prípade ak by došlo k porušeniu povinností

áótovitel,a, pri ktbrom.-ozi ooirr k máteriálnym škodám alebo k ohrozeniu zďravía,ČiŽÍvoía.

Zhotoviteť j j oprávnený odstúpiť od mtluvy, ak objednávateť neplní zmluvné závázky, a tym

áotoviteťovi znemožňuje realizáciu diela.
odstupenie musi byť oáámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dóvod,

pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

čt. vtt
závereéné ustanovenia

Táto znluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a ÚČinnosť

nasledujúci deň po zverejnení na web stránke objednávatel'a,
Zmlwim6žebý zmeněná len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástuPcami

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

obchodného zákonníka,
4. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, zktorlých 1 je určená pre áotovitel'a a l pre objednávateťa.

1,

2.

3.

Objednávateť

Vo Velkej Pake, dňa 16.|2,2022

zhotovitel'

V Dun. Strede, dřn |6,12.2022


