
ZMLUVA O DIELO     

                                                                            CČZ: 525/2022 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

1.  Objednávateľ 

Mesto Trnava 

Štatutárny zástupca:  JUDr. Peter Bročka LL.M 

Sídlo: Hlavná  1, Trnava 917 71 

IČO:  00 313 114 

DIČ: 2021175728 

B.Ú.: SK59 0200 0000 0000 2692 5212    
(ďalej len „objednávateľ“) 

  

a  

  

2.  Vykonávateľ 

Ing. František Hájik 

 

 

 

(ďalej len “vykonávateľ”)    

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je príprava, prezentácia a s tým spojená odborná prednáška pre žiakov na ZŠ Gorkého 

v rámci aktivity „Perníková chalúpka“, ktorá je súčasťou podujatia Dni zdravia 2022  

 

Čl. III. 

Miesto a čas konania 

  

Práca sa uskutoční dňa 17. júna 2022 od 09.00 do 10.00 h. 

 

Čl. IV. 

 

Cena za realizáciu diela 

  

Objednávateľ sa zaväzuje za zrealizovanie dohodnutého diela špecifikovaného v čl. II. tejto zmluvy vyplatiť 

vykonávateľovi dohodnutú cenu vo výške 60,- eur, slovom šesťdesiat eur, vrátane zákonom stanovenej DPH. 

 

 

Čl. V. 

Platobné podmienky 

 

1) Cenu, stanovenú v čl. IV. tejto zmluvy, objednávateľ vyplatí vykonávateľovi po realizácii predmetu zmluvy 

a odovzdaní diela prevodom na bankový účet  vedený v Fio banka, a.s., na bankovom účte: SK37 8330 0000 

0025 0169 6260 do desiatich pracovných dní.  

Objednávateľ vyhlasuje, že má prostriedky na zaplatenie dohodnutej ceny.   

 

VI. 

Odstúpenie od zmluvy 

  

Od tejto zmluvy môže vykonávateľ odstúpiť len v osobitne odôvodnených prípadoch (úradný zákaz, živelná 

pohroma, choroba a pod.). 

Dôvody odstúpenia je vykonávateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi telefonicky alebo 

faxom, a vzápätí aj písomne. Súčasne sa vykonávateľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi náklady, ktoré mu 

v dôsledku nedodržania zmluvných záväzkov vznikli. 

Čl. VII. 



Ostatné dojednania 

 

1) Objednávateľ  zabezpečí všetky riadne podmienky pre zrealizovanie diela na základe vopred dohodnutých 

podmienok s vykonávateľom. 

2) Dopravu si vykonávateľ zabezpečuje samostatne. 

 

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

  

1) Zmluvné strany sa dohodli, že na túto zmluvu a právne vzťahy v nej vyslovene neupravené sa primeranie 

použijú ustanovenia § 631 až § 643 Občianskeho zákonníka a príslušné ustanovenia súvisiacich predpisov. 

O prípadných sporoch, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky. 

2) Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na obsahu tejto zmluvy o dielo, čo potvrdzujú svojím 

podpisom. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda  účinnosť 

dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava,  ktorým je internetová stránka Mesta Trnava. 

3) Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a vykonávateľ jeden rovnopis 

zmluvy. 

 

V Trnave, dňa 16. 6. 2022  

 

         Za objednávateľa:                                                                  Za vykonávateľa:  

  

 

 

  __________________________                                                            ________________________ 

JUDr. Peter Bročka  LL.M.                              Ing. František Hájik, v.r. 

primátor mesta 

v zastúpení na základe písomného poverenia 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH, v.r. 

prvá zástupkyňa primátora 

                                      

 


