
ZMLUVA O VYKONANÍ DIELA - OZVUČENIE NA DEŇ OBCE 

uzavretá medzi 

 
Poskytovateľ: Tomáš Ďaďo 
Sídlo: Ľudovíta Štúra 2298/12, 026 01 Dolný Kubín 
Narodený:  
R.č.:  
ČOP:  
(ďalej poskytovateľ) 
 
a 
 
Objednávateľ: Obec Istebné 
Sídlo: Istebné č. 142, 027 53  Istebné 
V zastúpení: Bc. Lýdia Fačková, starostka obce 
IČO: 00314528 
DIČ: 2020561664 
 
(ďalej objednávateľ) 
 
za týchto podmienok: 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je vykonanie ozvučenia a osvetlenia sály kultúrneho domu v rámci podujatia 
„Oslavy dňa obce“ dňa 24.09.2022 v Istebnom o 13.00 hod. 
 

Článok 2 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
Poskytovateľ sa zaväzuje: 

− zabezpečiť splnenie predmetu zmluvy 
− dodržať povinnosti na úseku požiarnej ochrany vyplývajúce pre právnické a fyzické osoby zo 

zákona č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane a vyhl. 82/1996 Zb. v znení neskorších predpisov 
a platných STN a požiarnych a poplachových smerníc objednávateľa 

− dodržať povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúce pre 
právnické a fyzické osoby z ustanovení zákona č. 330/1996 Zb. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a súvisiacich platných predpisov, STN a nariadení v súvislosti 
s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci 

 
Objednávateľ sa zaväzuje: 

- v spolupráci s dodávateľom zabezpečiť splnenie predmetu zmluvy 
- zabezpečiť ozvučenie pre účinkujúcich na oslavách dňa obce 
- zabezpečiť osvetlenie pre účinkujúcich na oslavách dňa obce 



- preskúšanie účinkujúcich (deti z obce) pred oslavami 
 

Článok 3 
Platobné podmienky 

 
Objednávateľ sa zaväzuje: 

- zaplatiť dohodnutú odmenu – konečnú sumu 180,- € (jednostoosemdesiat eur) za predmet 
zmluvy. Dohodnutá odmena bude vyplatená v hotovosti z pokladne obce. 

- dohodnutá odmena sa považuje za príjem z príležitostnej činnosti /poskytovateľa/ podľa § 8 
ods. 1 a/ zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 
Článok 4 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a platí do splnenia 
predmetu zmluvy, do jej účtovného uzavretia a splnenia finančných záväzkov. 

2. V prípade neplnenia platobných podmienok zmluva platí až do vyrovnania pohľadávok 
v zmysle jej ustanovení. To sa týka aj prípadu, ak by sa platenie platobných záväzkov 
vymáhalo súdnou cestou. 

3. Ak bude splnenie predmetu zmluvy znemožnené nepredvídateľnou a neodvrátiteľnou 
udalosťou, ktorú nemôžu zmluvné strany ovplyvniť (prírodná a živelná katastrofa, epidémia 
a pod.) majú zmluvné strany právo od zmluvy odstúpiť bez nároku na akékoľvek odškodnenie. 
Odstupujúca strana je povinná dôvod odstúpenia náležite zdokumentovať. 

4. V prípade, že sa splnenie predmetu zmluvy neuskutoční pre porušenie zmluvných záväzkov, 
je zmluvná strana, ktorá tieto záväzky porušila, povinná druhej nahradiť škodu, ktorá jej tým 
vznikla. 

5. Zmeny, úpravy alebo akékoľvek dodatky k tejto zmluve možno uskutočniť iba písomnou 
dohodou potvrdenou podpismi zodpovedných zástupcov obidvoch zmluvných strán. 

6. Pre riešenie sporov v súvislosti s touto zmluvou sú záväzné zákony Slovenskej republiky. 
7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch a každá strana obdrží jeden exemplár. 

 

V Istebnom 11.05.2022  

 

 

 

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

              objednávateľ                                                                       poskytovateľ 

 


