
ZMLUVA O DIELO č. 1/2022/000242  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
 
Objednávateľ: Obec Veľké Chlievany 
sídlo:   Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany 
IČO:   00311260 
DIČ:   2021054332 
Zastúpený :  Bc. Zuzana Flórová, starostka obce 
 
Zhotoviteľ:  Štefan Beňačka 
Bydlisko:  Horné Vestenice 205 
Dátum narodenia: 20.05.1964 
Rodné číslo:   640520/6467 
ČOP:   ER826939 
(ďalej len „zmluvné strany“) 

 
Článok I 

Všeobecné ustanovenie                                                    
 1. Zhotoviteľ sa  zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II 
     tejto zmluvy. 
2.  Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi       
     dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy. 

 
Článok II 

                                                                 Predmet zmluvy                                                                                    
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa : Hudobnú  
    produkciu na podujatí „Mesiac úcty k starším" dňa 12.11.2022  podľa podmienok  
    stanovených touto zmluvou. 

Článok III 
Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl.  
    II  tejto zmluvy s termínom ukončenia plnenia : 12.11.2022. 
2.  Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa. 
 

Článok IV 
Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať 
 

Článok IV 
Povinnosti zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy. 
 

Článok VI 
Cena diela 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných  
    strán vo výške 250,00 € ( slovom dvestopät'desiateur ). 
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa dohody  po              
    dodaní v hotovosti z pokladnice obce Veľké Chlievany 15.11.2022. 
  
 
 
 
 
 



Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušným i ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku                   
k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
zverejnenia v CRZ. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných  
strán obdrží jeden. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy -
-vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

      6.  Zhotoviteľ ako dotknutá osoba v zmysle nariadenia GDPR čl. 4 ods.11 dáva  
           objednávateľovi súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených                  
           v tejto zmluve o dielo. 

 
 
Vo Veľkých Chlievanoch dňa:  12.11. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
  …………………………………                                              ………………………………….  
       Bc. Zuzana Flórová                                                                             Štefan Beňačka 
      Podpis objednávateľa                                                                         Podpis zhotoviteľa 
                                                                                                                                                           


