
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: Základná umelecká škola 

Školská 16, 976 13 Slovenská Ľupča 

V zast.: Mgr. Ivo Petrík, riaditeľ školy 

IČO: 45016909 

DIČ: 2022436372 

/ ďalej len "objednávateľ"/ 

Zhotoviteľ: Mgr. Tatiana Salajová 

Dátum narodenia:  

Rodné číslo:  

Adresa:  

Bankové spojenie: VÚB a.s. 

Číslo účtu: SK39 0200 0000 0019 0422 2153 

/ ďalej len "zhotoviteľ"/ 

Čl. I 

 Predmet dohody 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, 

predmetom ktorej je vykonanie diela – Choreografia- predstaví zvykoslový, tanečný 

a hudobno-spevný materiál viažúci sa ku dňu Ondreja. 

Projekt: Tancujem, tancujem. 

Číslo: 19 – 432 - 04839 

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že práce v predmete zmluvy vykoná na základe 

požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané 

dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať. 

Čl. II  

Cena za vykonanie diela 

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané 

dielo sumu vo výške  500 €.  (slovom päťsto eur.) - choreografia v trvaní 10 minút.   

 



2. Zmluvné strany sa dohodli, že  suma je konečná a odmena bude zhotoviteľovi vyplatená na 

účet po vykonaní diela. 

 Čl. III 

 Termín plnenia diela 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne  do 

30.decembra 2019. 

Čl. IV  

Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

1. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ je povinný na výzvu zhotoviteľa vykonané práce skontrolovať a prevziať. 

 

Čl. V 

 Povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone diela podľa tejto zmluvy a chrániť záujmy 

objednávateľa. 

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby 

zhotoviteľ mohol vykonať svoju činnosť v požadovanom rozsahu, kvalite a časovom 

limite.  

 

Čl. VI 

 Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka. 

4. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 

pre zhotoviteľa. 



 

 

 

 

 

 

 

V Slovenskej Ľupči, dňa 10.12.2019 

 

 

 

 

 

  Objednávateľ Zhotoviteľ 

  

 

 

 

 

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

Mgr. Ivo Petrík,  riaditeľ ZUŠ                                                          Mgr. Tatiana Salajová 


