Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len "zmluva")
Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Pravenec
Pravenec 208
972 16 Pravenec
Zastúpený: Ing. Róbert Mikulášik, starosta
IČO: 00318434
Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotoviteľ:

Urban Obert
Pravenec 351
972 16 Pravenec
r. č. 730106/8093
Bankové spojenie:
IBAN:

Článok I.
Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať
dielo uvedené v bode 1.3 tohto článku riadne a včas na mieste uvedenom v Článku III. tejto
zmluvy.
1.2 Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy,
zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške a spôsobom uvedeným v Článku II. tejto
zmluvy a poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie diela.
1.3 Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumejú služby spojené so zabezpečením
reprodukovanej hudby pri realizácii podujatia osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Pravenec, ktoré sa konajú 2.9.2017, vrátane zabezpečenia aparatúry a jej obsluhy .
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Článok II.
Cena diela a platobné podmienky

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo, ktorá bude zhotoviteľovi uhradená
na jeho účet uvedený v Článku III. najneskôr do 30 dní po uskutočnení podujatia,
dohodnutú cenu diela 125,00 eur, slovom jednostodvadsaťpäť eur.

Článok III.
Čas a miesto plnenia

3.1 Zhotoviteľ vykoná dielo dňa 2.9.2017 v čase od 20:00 h do 24:00 h a 3.9.2047 v čase od
00:00 hod. do 2.00 hod. v športovom areáli obce Pravenec.

Článok IV.
Zodpovednosť za nedostatky diela

5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky diela podľa ustanovenia § 560 a nasledujúcich Obeh.
Z.

Článok V.
Zmena a zrušenie zmluvy

6.1 Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných
strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

7.1 Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.
7.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán,
objednávateľ a zhotoviteľ, dostane 1 podpísané vyhotovenie.
7.3 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.
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7.4 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si obsah tejto zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli
a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Pravenci
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Zhotoviteľ
Urban Obert

obec Pravenec
Ing. Róbert Mikulášik
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