
Zmluva o dielo 
(uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 

Medzi: 

  Objednávateľ:  Obec Zbehy 
                         Obecný úrad 69      
                         951 42  Zbehy 
                         Zastúpená: Ing. Adamom Žákovičom – starostom obce 

A 
 Zhotoviteľ:  Kyvadielko o.z. 
                                     Zbehy 822, 951 42 Zbehy 
                                     IČO:50540289 
 

Čl. I. 

Predmet diela 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa: hudobná produkcia skupiny DESMOD 

1.2. Objednávateľ zabezpečí prípravu priestoru tak, aby bol vhodný na realizáciu predmetu diela podľa 

požiadaviek zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi služieb primeraný pracovný 

priestor, technické a organizačné zázemie tak, ako to je definované v časti „STAGEPLAN - technické 

požiadavky“, s ktorým je odberateľ oboznámený v čase podpisu zmluvy a svoj súhlas vyjadruje podpisom 

Zmluvy. 

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu podľa Čl. II. tejto zmluvy. 

Čl. II. 

Cena diela 

2.1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu 8000,- Eur  

2.2.   Cena za zhotovenie diela je splatná na základe vystavenej faktúry zhotoviteľom, najneskôr v termíne 

splatnosti uvedenom na faktúre, najneskôr 7 kalendárnych dní pred konaním akcie. 

Čl. III. 

Dojednaný čas zhotovenia diela 

3.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, za podmienky, že bude dodržaný bod 1.2. tejto zmluvy, na termíne: 

- Názov akcie: Koncert skupiny Desmod  

- miesto konania akcie: Futbalové ihrisko TJ Slovan Zbehy 

- deň konania akcie:      18.09.2022 

- čas konania:                17.30 – 21.00 

 

 3.2. V prípade, že bude kvôli nepriaznivým podmienkam  Objednávateľ nútený zmeniť termín zhotovenia diela 

dohodnutý v bode 3.1, oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi a navrhne náhradný termín zhotovenia diela. 

Čl. IV. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

4.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a odovzdania pripraveného priestoru pre realizáciu 

v zmysle zmluvy. 

4.2. Táto zmluva je vyhotovená v rozsahu dvoch strán, objednávateľ a zhotoviteľ podpíše každú z nich. 

4.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po 

jednom vyhotovení. 

4.4. Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán podpísanej 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

 

 

V Zbehoch dňa 16.09.2022 

 

 

 

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

 objednávateľ        zhotoviteľ 

 

 

 

 



 

 

 

 


