
Zmluva o dielo č. 316/2017 

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

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

Článok I  

Zmluvné strany 

Zhotoviteľ: 

Meno a priezvisko:    Mgr. Lenka Lesayová 

Bydlisko:     Hany Meličkovej 2985/23, 841 05 Bratislava 

Dátum narodenia:    xx. X. xxxx 

IBAN:      xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

a 

Objednávateľ: 

Názov:     Staromestská knižnica 

Sídlo:      Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava 

IČO:      00226751 

IBAN:      SK72 0200 0000 0000 6143 0012 

v zastúpení:     PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka 

(ďalej len „objednávateľ“) 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“). 

Článok II 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pre objednávateľa v rámci realizácie projektu 

Podporme deti i seniorov: príprava a realizácia kurzu tréningu pamäti pre seniorov. 

2. Zhotoviteľ využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, aby zhotovenie diela 

prebiehalo v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvné strany s 

zaväzujú, že si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť o akýchkoľvek 

okolnostiach majúcich vplyv na plnenie zmluvného vzťahu. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje na plnenie svojho záväzku osobne.  

Článok III 

Čas plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví a odprezentuje v dohodnutých termínoch 10 

tréningov pamäti v priestoroch Staromestskej knižnice na Blumentálskej 10/a. Tréningy sa 

budú konať jedenkrát týždenne v čase od 16,00 do 17,30 hod. Začiatok tréningov 3.10.2017. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za zhotovené dielo zaplatí dohodnutú cenu. 

 

Článok IV 

Odmena 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za zhotovenie diela zhotoviteľovi zaplatí odmenu podľa tejto 

zmluvy. 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II, bod 1 je dohodnutá na 250,00 EUR (slovom: 

dvestopäťdesiat EUR).  



3. Objednávateľ sa so zhotoviteľom vopred dohodol, že zhotoviteľ sa zaväzuje sám si 

vysporiadať všetky daňové a odvodové povinnosti, ktoré mu touto zmluvou vzniknú, čo 

potvrdzuje svojím podpisom. 

Článok V 

Platobné podmienky 

1. Za zhotovenie diela uhradí objednávateľ cenu podľa článku IV bod 2 na bankový účet 

zhotoviteľa. 

2. Splatnosť odmeny je 30 dní po vykonaní diela. 

Článok VI 

Vyššia moc 

1. Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani 

ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. vojna, živelné pohromy, 

mobilizácia. 

2. Ak sa plnenie z tejto zmluvy stane nemožným, povinnosť zhotoviteľa zanikne. 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť po podpise 

zmluvy a zverejnení zmluvy v zmysle znenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných 

strán písomnými dodatkami. 

4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po jedno dostane zhotoviteľ a dve 

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 Bratislave, dňa 3. 10. 2017 

   Xxxxxxxxxxxxxx       xxxxxxxxxxxxxxxxx 

   xxxxxxxxxxxxxx       xxxxxxxxxxxxxxxxx 

.............................................     .............................................. 
 Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 
PhDr. Judita Kopáčiková     Mgr. Lenka Lesayová 
Staromestská knižnica 

 


