
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa §§536-565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v platnom znení medzi

;

1.1 Objednávateľ (nadobúdateľ):
Obec Sučany

Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
Číslo účtu:

Námestie SNP 31, 038 52 Sučany 
Martin Rybár, starosta Obce Sučany 
00316938
SK4909000000000351556027

/ ďalej objednávateľ/

a

1.2. Dodávateľ:

meno a priezvisko: Gajdošová Šimona
bytom:
dátum narodenia

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa vykonať pre objednávateľa nasledovné dielo:
- ozvučenie a osvetlenie kultúrnej akcie XVII. ročník Dní Milana Hodžu v časovom rozsahu: 
26.06.2021 so začiatkom o 10:00 hod. - 23:00 hod. v trvaní , s miestom konania: Sučany, Námestie 
SNP
a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za neho cenu dodávateľovi.

3. Spôsob plnenia zmluvy

3.1. Dielo zahŕňa:
- zabezpečenie a prípravu ozvučovacej a osvetľovacej techniky, jej inštalovanie, nastavenie jej 
parametrov
- bezodplatnú výpožičku ozvučovacej a osvetľovacej techniky,
- obsluhu ozvučovacej a osvetľovacej techniky,
- demontáž a odvoz ozvučovacej a osvetľovacej techniky
3.2. Vykonané dielo je Dodávateľ povinný zabezpečiť osobne s náležitou starostlivosťou a 
odbornosťou. Pritom je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa v súlade s jeho záujmami. 
Objednávateľ môže vykonávať u dodávateľa kontrolu vykonávania diela. V prípade zistenia 
nedostatkov môže požadovať nápravu so stanovením lehoty odstránenia.
3.3. V prípade výskytu nepredvídaných situácií, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto zmluve, je dodávateľ 
povinný o nich bezodkladne informovať objednávateľa a spolu s ním dohodnúť postup riešenia.
3.4. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť prevádzky použitej ozvučovacej a osvetľovacej techniky 
a dodržiavanie bezpečnostných predpisov.
3.5. Objednávateľ poskytne dodávateľovi všetky informácie o požiadavkách účinkujúcich na 
ozvučenie a osvetlenie
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3.6. Za dielo sa považuje výstupný zvuk a osvetlenie, ktoré zodpovedá požiadavkám objednávateľa. 
Dodávateľ sa zaväzuje použiť dostatočné množstvo mikrofónov, mikrofónových stojanov, 
odposluchov, zvukových procesorov, mikrofónových a linkových vstupov na mixovacom zariadení a 
použiť dostatočné množstvo osvetľovacej techniky podľa požiadavky objednávateľa 
tak, aby bol splnený účel tejto zmluvy, a to ozvučenie a osvetlenie kultúrnej akcie XVII. ročník Dní 
Milana Hodžu.
3.7. V prípade nevykonania diela alebo omeškania dodávateľa s vykonaním diela má objednávateľ 
nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1 500,-Eur.

4. Cena a platobné podmienky

4.1. Cena za dielo je 1 500,- Eur.
V cene sú zahrnuté náklady na plnenie predmetu tejto zmluvy.
4.2. Cena je splatná do 3 dní po vykonaní diela zhotoviteľovi v hotovosti.

5. Zánik zmluvného vzťahu

5.1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká: 
a/ písomnou dohodou zmluvných strán,
b/ odstúpením zo strany Objednávateľa, a to z dôvodu porušenia povinnosti Dodávateľa určených 
v zmluve alebo jeho neodborného plnenia predmetu zmluvy. Vzťahy týkajúce sa odstúpenia od 
zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie.
6.2. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
6.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú 
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje 
ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj 
súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
6.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzatvorenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na web stránke Objednávateľa.

VSučanoch, dňa 15.06.2021 V Sučanoch, dňa 15.06.2021

l tdodávateľ 
Gájdošová Šimona

objecínjav/teľ 
Martin Rybár

V
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