
Zmluva o dielo  

 ( § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka )   

medzi 

Objednávateľ:   

Obchodné meno:        Obec Tuhár 

Sídlo:                          Tuhár 56, 985 12 Tuhár  

IČO:                            00316482 

V zastúpení :               Bc. Peter Čeman – starosta obce  

Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK79 5600 0000 0060 5008 8001  

ďalej len objednávateľ 

 a  

Zhotoviteľ: 

Meno a Priezvisko:    Ján Hazucha 

Adresa:                       Tomášovská 857/20,  985 01 Kalinovo   
Dátum narodenia:       26.9.1988 , r.č. 880926/8182 

Číslo bankového účtu v tvare IBAN:  SK75  0900 0000 0051 4975 9499 

ďalej len zhotoviteľ 

 

I. 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať: dovoz, prípravu, hobľovanie, tesárske práce, 

osadenie  a montáž  2 kusov „ Infotabuľa  “ k projektu Pozorovací pavilón v, obci 

Tuhár, podľa projektovej dokumentácie a stavebného povolenia , ktoré mu budú 

odovzdané pri podpise tejto  zmluvy o dielo.  

                                                             II. 

Spôsob realizácie 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje , že je odborne spôsobilý na vykonanie diela 

2. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy najneskôr do  31.10.2019 a všetok prebytočný 

materiál ( spojovací materiál) po ukončení diela vráti objednávateľovi – obci.  

3. Zhotoviteľ je zodpovedný za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.   

III. 

Cena za dielo a platobné podmienky 

1. Odmena za zhotovenie diela bola dohodnutá vo výške 1 000,00 Eur. 

2. Dohodnutá odmena bude splatná najneskôr 14 dní  po prevzatí diela objednávateľom  

3. Odmena za zhotovenie diela bude uhradená: prevodom na bankový účet zhotoviteľa. 

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

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5. Všetky  náklady  v súvislosti  s plnením  tejto  zmluvy  súvisiace  s organizačným  

zabezpečením vlastnej činnosti pri plnení tejto zmluvy, vrátane nákladov na cestovné 

znáša zhotoviteľ. 



IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Na veci neupravené touto zmluvou sa primeranie použijú ustanovenia Občianskeho 

zákonníka 

2. Zhotoviteľ podľa  zákona  č.  122/2013  Z.  z.  o ochrane  osobných  údajov  udeľuje  

objednávateľovi súhlas na  uverejnenie  jeho osobných  údajov . 

3. Zhotoviteľ súhlasí, že osobné údaje uvedené v tejto zmluve budú  archivované  a 

likvidované  v súlade  s platnými  právnymi  predpismi.  Súhlas poskytovateľa 

udelený podľa tohto bodu sa vydáva na celú dobu platnosti a trvania tohto zmluvného 

vzťahu a po jeho ukončení  po dobu archivovania dokladov v zmysle platných 

právnych predpisov. 

4. Zhotoviteľ súhlasí, že osobné údaje uvedené v tejto zmluve budú zverejnené na 

internetovej stránke objednávateľa.  

5. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na úradnej tabuli obce 

alebo webovom sídle objednávateľa. 

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

vážneho a dobrovoľného súhlasu ju podpisujú. 

  

V Tuhári dňa 01.10.2019 

  

Objednávateľ                                                                                                 Zhotoviteľ 

Obec Tuhár – Bc. Peter Čeman                                                                   Ján Hazucha   


