
Zmluva o dielo

/podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka/ 

uzavretá medzi:

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

a

Meno: Martin Martinček

Nar.:
RČ:

/ ďalej zhotovíte!'/

Predmet zmluvy

Zmluvné strany týmto v písomnej forme potvrdzujú ich dohodu, predmetom ktorej je:

1. Záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa : ukážka jazdeckých koní (2 koníky) 
a vozenie detí na kultúrnom podujatí MDD, ktoré sa uskutoční dňa 03.06.2022, 
doba trvania 3. hod.

2. Podľa pokynov Kataríny Mihálikovej, kultúrnej referentky OcÚ Sučany (ďalej 
len „dielo")

3. Záväzok zhotoviteľa vykonať dielo zodpovedne a kvalitne.
4. Záväzok objednávateľa toto zaplatiť zhotoviteľovi odmenu v zmysle čl. II. tejto 

zmluvy

I I .

Odmena

2. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi odmenu 150,- €, slovom 
jednostopäťdesiat eur.

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť odmenu zhotoviteľovi v hotovosti, ktorá bude 
vyplatená po odovzdaní / zrealizovaní / diela.

4. Odmenu zhotovíte!' bude zdaňovať podľa príslušných právnych predpisov.



Ostatné dojednania

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo vykoná osobne na svoje nebezpečenstvo, a to 
v lehote do 03.06.2022.

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo vykoná v dohodnutom čase v potrebnej kvalite podľa
pokynov objednávateľa, odborne, podľa svojich najlepších schopností 

a vedomostí.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v čase odovzdania diela, po odovzdaní diela 

zodpovedá za tie vady, ktoré vznikli porušením jeho povinností.

IV.
Záverečné ustanovenia

8. Zamestnávateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov zamestnanca v súlade 
splatnými predpismi o ochrane osobných údajov. Zamestnanec podpisom tejto 
dohody potvrdzuje, že ho zamestnávateľ oboznámil o spracúvaní jeho osobných 
údajov v súlade s požiadavkami platných predpisov o ochrane osobných údajov. 
Zamestnanec zároveň potvrdzuje, že bol poverený a poučený so spracúvaním 
osobných údajov, vo všetkých prípadoch, kedy spracúva osobné údaje dotknutých 
osôb a je povinný dodržiavať mlčanlivosť v súvislosti so spracúvaním všetkých 
osobných údajov.

9. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ňou, na znak čoho ju 
podpisujú.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie 
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

11. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení so súhlasom 
zmluvných strán.

12. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, zhotoviteľ aj objednávateľ obdrží 
jeden výtlačok tejto zmluvy.

VSučanoch dňa 01.06.2022

zhotoviteľ


