
Zmluva o dielo
/podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka/ 

uzavretá medzi:

Obec Sučany
Sídlo: Obecný úrad Sučany, Nám. SNP č. 31, 038 52 Sučany 
IČO:00316938
zastúpená: Martin Rybár, starosta obce 
/ ďalej objednávateľ/

a

Meno: Juraj Ďuriš 
Bytom : 
č. účtu: 
č.op:
/ ďalej zhotoviteľ/

I. Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení zmluvy o dielo, predmetom ktorej je:
1. Záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa vykonať dielo: mural -  maľba na betónové panely 
múru „starého ihriska" v obci Sučany č. 24. a 25. v smere od Športového domu, pričom na 
panely č. 25 bude znázornená časť fotografie (príloha č. 1) obsahujúca katolícky kostol a na 
panely č. 24 časť fotografie obsahujúca evanjelický kostol (príloha č. 2) (ďalej len „dielo").
2. Záväzok zhotoviteľa vykonať dielo zodpovedne kvalitne v termíne do 15.6.2022.
3. Záväzok objednávateľa toto zaplatiť zhotoviteľovi odmenu v zmysle čl. II. tejto zmluvy.

II. Odmena

1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi odmenu 960,- €.
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela vrátane materiálu.
3. Odmenu zhotoviteľ bude zdaňovať podľa príslušných právnych predpisov.
4. Odmenu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po ukončení a prevzatí diela bez výhrad na 
základe preberacieho protokolu v lehote do 15 kalendárnych dní na účet uvedený v záhlaví 
zmluvy.

III. Ostatné dojednania

1. Objednávateľ sa zaväzuje dodať zhotoviteľovi podklady pre vyhotovenie diela a súčinnosť 
pri realizácii diela.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo vykoná osobne. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo vykoná v 
dohodnutom čase v potrebnej kvalite podľa pokynov objednávateľa, odborne, podľa svojich 
najlepších schopností a vedomostí.
3. Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi bezodplatnú, časovo a vecne neobmedzenú 
licenciu k dielu na použitie na všetky spôsoby podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona.



Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu v rozsahu jemu poskytnutej licencie ako aj 
postúpiť práva z licencie na tretie osoby.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany obsahu zmluvy 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, zhotoviteľ aj objednávateľ obdrží jeden 
výtlačok tejto zmluvy.

V Sučanoch, dňa 4.5.2022 V Sučanoch, dňa 4.5.2022

Zhotoviteľ Objednávateľ


