
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 
 

Zhotoviteľ 
Meno a Priezvisko:  Mgr. Martin Kabíček     
Trvalé bydlisko:      
Dátum narodenia:         
IČO(Rodné číslo):            
DIČ:                                           
IBAN:                                                             
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
a 
 
Objednávateľ       Krajské osvetové stredisko v Nitre 
Adresa: Fatranská 3, 949 01 Nitra 
Zastúpenie:  Mgr. Daniela Gundová, riaditeľka  
IČO:  36102709 
DIČ:  2021431984 
IBAN:  SK07 8180 0000 0070 0031 1281   
(ďalej len „objednávateľ“)  
 
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“):  
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie príprava a realizácia workshopu – Mladý 

moderátor 2021, ktorý sa uskutoční 11.10.2021, online a vyhotovenie písomného 
vyhodnotenia workshopu. Workshop je súčasťou projektu Mladý moderátor 2021 č. 21-
442—01456 . (ďalej len „dielo“). 

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok stanovených touto 
zmluvou vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v článku I. tejto zmluvy a 
objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovanú v článku IV. tejto zmluvy. 

 
Článok III. 

Vykonanie a odovzdanie diela 
 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať pre objednávateľa dielo na vlastné náklady a na vlastné 
nebezpečenstvo riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.  

2. Zhotoviteľ vykoná dohodnuté dielo samostatne a pri určení spôsobu vykonania diela nie je 
viazaný pokynmi objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo najneskôr do 18.10.2021 a najneskôr v tento deň ho aj 
odovzdať objednávateľovi. 



4. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi za účelom vykonania diela potrebnú 
súčinnosť. V prípade, ak objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť neposkytne, zhotoviteľ 
nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku vykonať a odovzdať dielo, a to počas celej doby, 
v ktorej je objednávateľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti poskytnúť súčinnosť. 

5. Miestom odovzdania diela je Nitra  So súhlasom objednávateľa môže zhotoviteľ dielo 
objednávateľovi odovzdať aj na inom vhodnom mieste. 

 
 

Článok IV. 
Cena za vykonanie diela 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela vo výške stanovenej 

dohodou zmluvných strán v sume 55 EUR slovom  päťdesiatpäť eur. 
2. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za vykonanie diela vzniká okamihom odovzdania diela. 
3. Cenu za vykonanie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 15 dní od odovzdania 

diela. 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných strán 

písomnými dodatkami.   
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a jeden 

objednávateľ. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva vyjadruje 

ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

       
 V Nitre,  dňa 4.10. 2021     V Nitre,  dňa 4.10.2021 
     Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
 
       

..................................................    ..................................................... 
      Mgr. Daniela Gundová      Mgr. Martin Kabíček   
      riaditeľka KOS v Nitre                                           
   
 
 

 


