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Zmluva o dielo – zhotovenie veci na zákazku 
uzatvorená podľa § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) 

medzi 
 
Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ : Kysucká knižnica v Čadci  
Sídlo:   17.novembra 1258, 022 01 Čadca 
 IČO:   36145068 
 DIČ:   2021435625 
 Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditeľka 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 Číslo účtu:  IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1352 
 
a 
 
Zhotoviteľ :             
Meno a priezvisko :    Terézia Kubincová 
Dátum narodenia:       
Číslo OP      :                  
Bydlisko :                      
Číslo účtu :                    
 
sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o zhotovení diela - veci na zákazku: 
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1.Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie veci na zákazku na základe objednávky objednávateľa 
špecifikovanej v bode 2. tohto článku. 
2.   Objednávateľ si objednáva u zhotoviteľa Dielo - zhotovenie vecí:  
100 ks – látkové návleky      (ďalej v zmluve len „Dielo“).        
3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi zhotoví na základe jeho objednávky Dielo - 
veci uvedené v bode 2 tohto článku podľa požiadaviek objednávateľa riadne, v dohodnutom čase 
a splní ďalšie podmienky a povinnosti v zmluve uvedené. 
4.   Materiál na zhotovenie Diela zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ. 
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené veci prevezme a zaplatí zhotoviteľovi za  
ich zhotovenie a dodanie dohodnutú cenu. 
 

II. 
Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo objednávateľovi najneskôr  do 30.11.2016. 
Objednávateľ je povinný prevziať od zhotoviteľa riadne a včas zhotovené Dielo. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní zhotoveného Diela v mieste sídla objednávateľa 
uvedeného v záhlaví zmluvy. Dňom riadneho dodania Diela je deň prevzatia Diela objednávateľom. 

 
III. 

Cena a platobné podmienky  
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1.Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie Diela celkom je spolu  
100 Eur (slovom jednostoeur), pričom cena za 1 ks  je 1,-Eur. 
2. Dohodnutú cenu za zhotovenie Diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi  bezhotovostným 
prevodom na bankový účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to po  prevzatí  Diela objednávateľom  
v  lehote do  10. 12.2016. 
3. Dohodnutá cena je považovaná za cenu pevnú a konečnú. V cene je zahrnutá cena práce     
a všetky osobné náklady zhotoviteľa a náklady materiálu.Zhotoviteľ  nemá nárok od objednávateľa na 
úhradu  akýchkoľvek iných nákladov. 
4. Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „Zákon  o daní 
z príjmov) v znení neskorších predpisov dohodli na tom, že z vyplatenej ceny  podľa tejto zmluvy 
objednávateľ nevyberie daň (ide o ostatný príjem podľa § 8 zákona  o dani z príjmov). Zhotoviteľ je 
povinný vysporiadaťsám vyplatenú cenu podľa tejto zmluvy v zmysle Zákona o dani z príjmov. 
 
IV.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Na strane objednávateľa: 
a)  Objednávateľ je povinný priebežne poskytovať zhotoviteľovi súčinnosť pri zhotovení  Diela,  
spočívajúcu najmä v promptnej komunikácii so zhotoviteľom. 
 
2. Na strane zhotoviteľa: 
a)Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať kompletné zhotovenie Diela v súlade s požiadavkami   
  objednávateľa . 

V. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia povinnosti druhej  
zmluvnej strany, ak zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť stanovenú   touto zmluvou, nezjednala 
nápravu ani v dodatočnej 10 dňovej lehote písomne poskytnutej v oznámení na zjednanie nápravy 
druhou zmluvnou stranou. 
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade: 
    a) ak je zo všetkých okolnosti zrejmé, že zhotoviteľ nedodá dielo riadne a včas, alebo 
    b) ak má dielo nedostatky, t.j. nie je vytvorené v súlade s touto zmluvou a ide o odstrániteľné vady -  
objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy  len ak ich zhotoviteľ neodstráni v primeranej  
lehote určenej objednávateľom, alebo 
    c) ak Dielo má o neodstrániteľné vady  podľa čl. V bod 2 písm. b) tejto zmluvy. 
3. Účinky odstúpenia od zmluvy plynú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.   

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami  
Občianskeho zákonníka. 
2. Neplatnosť niektorých ustanovení tejto zmluvy nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, 
pokiaľ ich možno oddeliť od ostatných ustanovení tejto zmluvy. 
3. Túto zmluvu je možno meniť alebo ju dopĺňať iba písomne, a to na základe dohody zmluvných 
strán   vo forme písomných dodatkov.  
4. Zhotoviteľ podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje objednávateľovi 
súhlas na spracovanie  osobných údajov – mena a priezviska .Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že 
spracované osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Súhlas zhotoviteľa udelený podľa tohto bodu sa vydáva na dobu neurčitú vzhľadom na účel využitia 
zhotoveného Diela. 
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto zmluva bude v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) 
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v znení neskorších predpisov zverejnená na webovom sídle objednávateľa v celom rozsahu bez 
uvedenia bydliska, dátumu narodenia, bankového spojenia, čísla účtu a podpisu zhotoviteľa. 
6.Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
prvým dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
7. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno 
vyhotovenie. 
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli, súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.  
 
V Čadci, 14.11.2016 
 
 
 
       Objednávateľ:                             Zhotoviteľ: 
 
 
 
..........................................                  ........................................ 
 
 


