Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

Zhotoviteľ:
Meno a Priezvisko
Bydlisko
Narodenie:
Číslo účtu:

Jaroslav Medňanský/ Heligonica/
Sadová 185, Lednické Rovne
25.06.1947
SK60 8360 5207 0042 0287 9402

(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ:

Obec Nededza
Adresa: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
Zastúpený: PhDr. Peter Vajda, starosta obce
IČO: 00321516
DIČ: 2020677582
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. účtu: 5604740002/5600
Tel. Kontakt: Alica Hodásová 0901 704 251
sekretariat@nededza.eu

(ďalej len „objednávateľ“)
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“):

Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie zabezpečenia účinkujúcich- skupinu Heligonica
na podujatí v obci Nededza dňa 15.09.2017 o 17.00 hod, čas vystúpenia bude 60 minút

Článok II
Cena za vykonanie diela
1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela vo výške
stanovenej dohodou zmluvných strán v sume 650 EUR, slovom šesťstopäťdesiat EURO aj
s DPH.

2. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za vykonanie diela vzniká okamihom odovzdania
diela.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3.
Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných
strán písomnými dodatkami.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jedno obdrží zhotoviteľ a jedno
objednávateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva
vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu
vlastnoručne podpisujú.

V Nededzi, dňa 14.8. 2017

Zhotoviteľ:
PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Objednávateľ:
Štefánia Nečedová, Heligonica

