
Zmluva  o dielo č. 01/03/2022 
uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1./ Objednávateľ:      Obec Tuhár 

                                    Tuhár 56, 985 12 Tuhár 

                                    IČO: 00 316 482 

                                    V zastúpení: Bc. Petrom Čemanom - starostom obce 

 

 
2./ Zhotoviteľ :    Jozef Haško , nar. 10.04.1959  

                              Tuhár 148  

                              985 12 Tuhár   

 
II.  PREDMET ZMLUVY  

Predmetom tejto zmluvy je: Práca – oprava a údržba nákladného motorového vozidla /fekál/ 

obce Tuhár –  LC 006 AF  

 

III. ZMLUVNÁ CENA 
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť odmenu za práce v čl. II tejto zmluvy vo výške 192,- eur 

( 24 hodín x 8 eur) 

Odmena bude zhotoviteľovi vyplatená po dokončení prác v hotovosti a to do 8.3.2022 

IV. INÉ PODMIENKY 
Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä ustanovenia §631 

až 643.  

 
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

2. Zmeny, doplnky a prílohy tejto zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť 

podpísané obidvoma stranami. 

3. Zhotoviteľ je  povinný  splniť  si  daňové  a  odvodové  povinnosti,  vyplývajúce  zo  

všeobecne záväzných právnych predpisov, 

4. Zhotoviteľ, ako účastník  zmluvy dáva súhlas na použitie svojich osobných údajov 

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, po nadobudnutí účinnosti 

tejto zmluvy, na plnenie povinnosti objednávateľa vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /zákon o slobode informácií/ v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení 

neskorších predpisov. Súhlas na použitie osobných údajov dáva vystupujúci v rozsahu 



zákonných zmocnení uvedených zákonov počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho 

ukončení  po dobu archivovania dokladov v zmysle platných právnych predpisov. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak svojho 

vážneho a dobrovoľného súhlasu ju podpisujú. 

6. Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä 

ustanovenia §631 až 643 

 
V Tuhári dňa 01.03.2022     

 

     ......................                                      ............................ 
       Objednávateľ                                                                       zhotoviteľ 

           Obec Tuhár                                                                       Jozef Haško      


