
ZMLUVA O DIELO 
uzavretá v zmysle § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a v zmysle zákona 618/2003 Z. z. o autorskom práve 

a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“) v znení neskorších predpisov. 

 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ:   

Názov:   Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 

Sídlo:   F. Hečku 25, 934 47 Levice 

IČO:   42 115 469 

DIČ:   2022442092 

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 

Číslo účtu (IBAN):       SK03 8180 0000 0070 0031 1353              

Štatutárny zástupca:  Mgr. Alžbeta Sádovská, riaditeľka 

 
Zhotoviteľ:   
Meno a priezvisko: Ladislav Turic 
Trvalé bydlisko: Poľná 25, 934 01 Levice 
Dátum narodenia: 24.07.1952 
Číslo účtu (IBAN): SK03 8360 5207 0042 0011 2339 
 
Uzatvárajú túto zmluvu o dielo: 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je zostavenie a nainštalovanie výstavy v rámci podujatia „Dni 
fotografie v Leviciach 2019“.  
(ďalej len „dielo“). 

Čl. II. 
Vykonanie diela 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobne vykonať dielo na základe požiadania objednávateľa 

v zmysle Čl. I. tejto zmluvy. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť vykonanie diela v termíne do 07.05.2019 a odovzdať 

ho objednávateľovi. 
Čl. III. 

Zmluvná odmena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela podľa tejto zmluvy 
odmenu vo výške 200,00 €  (slovom dvesto eur). 

2. Odmena je splatná po vykonaní a odovzdaní diela v termíne do 31.05.2019. 
 
 
 



Čl. IV. 
Záväzky zmluvných strán 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi na splnenie záväzku potrebnú 

súčinnosť  zabezpečiť náležité podmienky. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo používať len dohodnutým spôsobom a na vymedzený 

účel. 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne, na očakávanej odbornej úrovni 

a v dohodnutom čase. 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neposkytne tretím osobám žiadne informácie, ktoré sa 

dozvedel pri plnení tejto zmluvy. Všetky tieto skutočnosti a údaje tvoria obchodné 
tajomstvo, za ktoré sa pokladá aj existencia tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny týkajúce 
sa najmä čísla jeho účtu a adresy a berie na vedomie, že pokiaľ by také zmeny 
neohlásil, niesol by tým následky z tohto vyplývajúce. 
 

Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť 

podpísané oboma zmluvnými stranami. 
2. Otázky osobitne v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka Slovenskej republiky. 
3. Všetky spory, ktoré v súvislosti s touto zmluvou  vzniknú, sa zmluvné strany zaväzujú 

riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli a tieto sú 
prejavom ich skutočnej, vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, 
čo na znak súhlasu potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu. 
 
Levice, dňa 25.2.2019 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................   ....................................................                        
              objednávateľ            zhotoviteľ  

 


