
 

 

Zmluva o dielo 

 
Uzatvorená v zmysle § 39 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 

s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších zmien v spojení s § 536 a násl. zákona 

513/1991 zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 

  Ulica Janka Borodáča č. 18, 083 01 Sabinov   

  V zastúpení: Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľ 

  IČO: 149 683 DIČ: 2020 7113 08   

  Bankové spojenie IBAN: SK8102000000000011632572 

  (ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: Občianske združenie Prešovský klub vojenskej histórie DUKLA 

  Ulica Škultétyho č. 19, 080 01 Prešov   

  V zastúpení: Daniel Hurai, štatutárny zástupca 

  IČO: 422 390 28 

  Bankové spojenie IBAN: SK3083300000002800956421 

  (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Čl.1. 

Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom 

ktorej je vykonanie diela: Kultúrne podujatie REKONŠTRUKCIA BOJOV Z OBDOBIA 1. SVETOVEJ VOJNY 

(ďalej len „podujatie“). – popis v ods. 3 

2. Podujatie sa uskutoční dňa 28. októbra 2018 v čase medzi 14:00 a 15:00 hod. v meste 

Sabinov. 

3. Podujatie bude mať formu dynamickej bojovej ukážky v kombinácii so statickou inštaláciou 

účinkujúcich pred a po ukážke. Odhadovaný čas samotnej ukážky 45 – 60 min , odhadovaný čas 

celého podujatia 2 – 2,5 hod. V ukážke budú použité autentické zbrane v akusticko- expanznej 

úprave, pyrotechnické efekty, pričom sa podujatia zúčastní približne 40 účinkujúcich zo Slovenska, 

Česka a Poľska. 

 

Čl. 2. 

Cena za vykonanie diela 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu vo výške 2500 Eur na účet zhotoviteľa 

do 15 dní od podpisu tejto zmluvy bankovým prevodom na účet zhotoviteľa.  

2. V sume podľa ods. 1 sú zahrnuté náklady na usporiadanie podujatia a to: 

 

 

 

 



 

 

- akusticko- expanzné nábojky a zbrane v cene 1800 Eur 

- pyrotechnické efekty v cene 200 Eur 

- strava pre účinkujúcich v cene 300 Eur 

- zapožičanie rekvizít v cene 200 Eur 

3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za vykonanie diela v lehote podľa  

ods.1 vzniká na strane zhotoviteľa právo odstúpiť od zmluvy a dielo nerealizovať. V prípade 

odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa, nevzniká nárok na odmenu. 

4. Odmena podľa ods. 1 je maximálna, a túto je možné meniť len na základe písomného súhlasu 

oboch zmluvných strán. 

 

 

Čl. 3. 

Vykonanie diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť podujatie osobne, načas a v daný termín. 

2. Podmienkou vykonania predmetu zmluvy sú priaznivé poveternostné podmienky (slnečné 

počasie, príp. zamračené s minimálnym rizikom zrážok). 

3. Vykonanie predmetu zmluvy si zmluvné strany vzájomne potvrdia akýmkoľvek spôsobom 

najneskôr 2 dni pred vykonaním predmetu zmluvy.   

4.  V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré budú v čase podujatia, alebo 

v prípade nevykonania predmetu zmluvy po vzájomnej dohode, zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy 

v náhradnom termíne  podľa odseku 5 tohto článku. 

5. V prípade, že dôjde k nevykonaniu predmetu zmluvy v termíne podľa čl. 1 ods. 2 z dôvodu 

uvedených v ods. 4 tohto článku, je zhotoviteľ povinný predmet zmluvy vykonať v náhradnom 

termíne, na ktorom sa dohodnú zmluvné strany, v lehote najneskôr do jedného roka.  

6. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná predmet zmluvy ani v náhradnom termíne v lehote podľa 

predchádzajúceho odseku, má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške rovnajúcej sa odmene podľa čl. 2 ods. 1. tejto zmluvy.  

7. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

8. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo predmet zmluvy nevykonať, v prípade že objednávateľ 

nedodrží podmienky v bode čl. 1, čl. 2, alebo v ďalšej lehote účastníkmi dohodnutej. 

 

 

 

Čl. 4. 

Zánik zmluvy 

 

 
1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením podujatia.  

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán v písomnej forme ku dňu, 

ktorý si dohodnú. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak by z jeho strany nebolo možné podujatie 

zrealizovať, pričom musí tieto skutočnosti odôvodniť a v písomnej forme doručiť objednávateľovi 

a všetky finančné prostriedky poukázané od objednávateľa na realizáciu podujatia vrátiť v plnej 

výške. 

4. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť pred vykonaním predmetu zmluvy, pričom o 

tom musí zhotoviteľa písomne upovedomiť, v takomto prípade zhotoviteľ vráti len tie poukázané 

finančné prostriedky od objednávateľa, ktoré boli preukázateľne vynaložené na prípravu podujatia. 

 

 

Čl. 5. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných 

strán   

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán 

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného zákonníka 

4. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach 
 

 

V Sabinove dňa 07.09.2018 

 

 

 

 

    MKS v Sabinove                                                                                                             PO KVH Dukla 

  Zuzana Hudáčová                       Daniel Hurai 

  poverená vedením                                                                   štatutárny zástupca 


