
ZMLUVA O DIELO č. 56/2022 
uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka 

I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 
 

1. Objednávateľ: Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej  
                             Sobote, Jesenského 340/5,  979 01 Rimavská Sobota 
      IČO:                359 87 324 

      v zastúpení:    Mgr. Darina Kišáková 

           

2 Zhotoviteľ: Mgr. art. Katarína Smaczna Feješová  
      Dátum narodenia: 24.09.1979 

      Adresa trvalého bydliska: 98054 Rimavské Brezovo, 162 

      ČOP: HC434886 

      IBAN: SK12 0200 0000 0028 8668 0058 

 

    

                                                           II. 

PREDMET  ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy je vytvorenie diela – moderátorských textov na 43. ročníku  

Gemersko – malohontských folklórnych slávností Klenovská rontouka, ktorý sa 

realizuje s finančnou podporu Banskobystrického samosprávneho kraja.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odmenu v zmysle článku III. tejto 

zmluvy. 

                                                                    III. 

ODMENA 

1. Za zhotovenia diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi odmenu vo výške       

200,00 brutto. Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý 

skutočnosti, že odmena bude vyplatená v dohodnutej výške bez odpočítania 

dane z príjmu. Za priznanie a zdanenie príjmu podľa tejto zmluvy zodpovedá 

zhotoviteľ. 

2. Objednávateľ uhradí  finančné prostriedky na účet. 

 

IV. 

 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 25.06.2022   

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi zmeny, ku ktorým došlo a riadiť 

sa jeho ďalšími pokynmi. 

                                                               

       

                                                                        

 



V. 

 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo 

riadne a včas a v potrebnej kvalite. 

2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ poruší ustanovenia tejto 

zmluvy obzvlášť hrubým spôsobom. 

 

 

                                                                     VI. 

                                              ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmluvné strany obsahu porozumeli, súhlasia s ňou na znak čoho ju podpisujú. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, 

nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

3. Zmeny   a  dodatky     k    tejto zmluve sú   platné len  v písomnom vyhotovení 

so súhlasom zmluvných strán. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, každá strana obdrží po jednom 

výtlačku tejto zmluvy. 

  

V Rimavskej Sobote: 20.6.2022  

 

 

 

 

 

 

..............................................                                           ............................................. 
             zhotoviteľ                                                                         objednávateľ 
 

 


