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Zmluva o vykonaní diela č. 012020 
V zmysle Zákona NR SR č. 618 / 2003, autorského zákona v znení neskorších 

predpisov 

 
 

Obec Štefanovce  

OcÚ Štefanovce č. 14, 082 35 pošta Hendrichovce,  

zastúpená starostom obce Ing. Františkom KOLARČÍKOM 

IČO 00327841, 

DIČ 2020548200  

Prima Banka Slovensko a. s., pobočka Prešov 

IBAN: SK74 5600 0000 0088 6066 6001 
 

ďalej ako „ objednávateľ „ 

 

a 

 

Občianske združenie Folklórny súbor Kelemeske furmani 

Čsl. Letcov 2, 080 06 Ľubotice 

zast. Ing. Milanom Marchevským, ved. súboru 

IČO: 420 290 58 
bank. spojenie: 6626979000/1111 – UniCrediBank 

IBAN: SK81 1111 0000 0066 2697 9000 

 

ďalej ako „ zhotoviteľ „ 

 

 

I. 

Úvodné ustanovenie 

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej 

strany. 

 

II. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. 

III tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi 

dojednanú cenu podľa článku VII tejto zmluvy.  

 

III. 

Predmet zmluvy  

1. Predmetom Zmluvy o vykonaní diela je vystúpenie folklórnej speváckej skupiny  

pozostávajúcej z piatich členov s vlastným repertoárom v trvaní päť hodín v sále 

kultúrneho domu v Štefanovciach . 
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IV. 

Vykonanie diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl. III tejto zmluvy 

s termínom začatia plnenia dňa 25. Januára 2020 o 15.30 hodine. 

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je viazaný pokynmi 

objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol 

potrebnú súčinnosť.  

V. 

Povinnosti objednávateľa  

1.  Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa priestory na prípravu pred 

predstavením. 

VI. 

Povinnosti zhotoviteľa  

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

 

VII. 

Cena diela 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena za vystúpenie ľudovej hudby) je 

určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a činí 200,- € slovom „dvesto“ 

EUR.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela do 15 dní po 

odohraní predstavenia, a to prevodom na účet zhotoviteľa vo  UniCrediBank a. s. – číslo 

účtu IBAN: SK81 1111 0000 0066 2697 9000. 

 

X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského 

zákona, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných 

strán obdrží jeden. 

4.      Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy     

vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú 

 

 

V Štefanovciach dňa 20.01.2020 

 

 

 

                 ....................................................                               ................................................... 

                      Ing. František Kolarčík                                               Ing. Milan Marchevský 

                             starosta obce                                                             


