
               
                           ZMLUVA  O  DIELO  č. 52/2017

           uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka 

                                                       I.

                                         ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:      Pohronské osvetové stredisko
                                           Dukelských hrdinov 21
                                           965 01 Žiar nad Hronom
                                           IČO: 35987189  
                                            v zastúpení: Mgr. Helenou Žňavovou, riaditeľkou

2. Zhotoviteľ:           Mária Fialová
                                                 Brehy 311 , 96801    
                                           

                                                         II.

                                              PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela – ZIMNÉ ZVYKOSLOVIE- Lekvár na jednotku 
a tvorivá dielňa – tkanie na ráme na ZŠ Ul. Dr. Jánskeho v Žiari nad Hronom.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odmenu v zmysle článku III. tejto zmluvy.

                                             III.
    
                                      ODMENA

1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi odmenu vo výške 30,-€ brutto. 
Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že odmena mu 
bude uhradená v dohodnutej výške, bez odpočítania dane z príjmu. Za priznanie a zdanenie 
príjmu podľa tejto zmluvy zodpovedá zhotoviteľ.

2. Objednávateľ vyplatí odmenu prevodom na účet č. SK57 0900 0000 0000 7431 0095.

                                                        IV.



                            PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dňoch 27.9.2017. Zhotoviteľ je povinný oznámiť 
objednávateľovi zmeny, ku ktorým došlo a riadiť sa jeho ďalšími pokynmi.

                                                           V.

                                   ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a 
včas v potrebnej kvalite.

2.  Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy 
obzvlášť hrubým spôsobom.

                                                           VI.

                                  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

1. Zmluvné strany obsahu porozumeli, súhlasia s ňou na znak čoho ju podpisujú.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni, 

ani za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení so súhlasom 

zmluvných strán.
4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, každá strana obdrží po jednom výtlačku tejto 

zmluvy.
5. Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 

osob. údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení 
vykonaných zákonom č. 84/2014  Z.z.

V  Žiari nad Hronom, 26.9.2017

            …........................................                                     …...........................................
                     zhotoviteľ                                                               objednávateľ 


