
 

 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI  č. 2/2022 

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

   

 

Účastník I :  Obec Veľké Uherce 

Zastúpená starostkou obce:  Ing. Alenou Chalupovou 

sídlo :  Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké Uherce 

IČO : 00311 294 

DIČ : 2021266929 

                             bankové spojenie : Prima Banka Slovensko 

IBAN :  SK35 5600 0000 0008 0267 6010 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

                         

Účastník II :  Petra Zubčáková 

adresa: Veľké Uherce  

dátum narodenia :  

bankové spojenie : -- 

IBAN : .-- 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

   

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je hudobné vystúpenie na kultúrnom podujatí „Deň Medzihoria“   

Horná Ves dňa 25.6.2022. 

 

 

ČI. III. 

Odmena za predmet zmluvy 

 

1. Odmena za vystúpenie je stanovená dohodou oboch zmluvných strán vo výške 100,- € 

(slovom: jednosto eur). 

  

2. Odmena za vystúpenie bude Účastníkovi II. vyplatená jednorazovo, ihneď po vystúpení. 



 

 

 

3. Cena za predmet  zmluvy nie je zdanená, zdravotný odvod nie je vykonaný. V zmysle 

zákona č. 253/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov, podpisom tejto zmluvy zároveň zhotoviteľ uzatvára dohodu 

o neuplatňovaní dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o 

dani z príjmov v znení neskorších predpisov, t. j. zhotoviteľ si bude príjmy vyplývajúce z 

tejto zmluvy zdaňovať sám prostredníctvom daňového priznania. 

 

 

ČI. IV. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Účastník II. sa zaväzuje  dodržiavať podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ je pri plnení 

predmetu tejto zmluvy povinný plniť pokyny objednávateľa. 

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie a 

podklady potrebné pre riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich im z tejto zmluvy. Zmluvné 

strany sú povinné bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých 

skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

 

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných a očíslova-

ných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť neoddeli-

teľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

3. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

4. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán ako aj otázky neupravené touto zmluvou sa 

spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

  

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každého z účastníkov jedno vyhotovenie. 

 



 

 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasným, slobodným a 

vážnym prejavom ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, 

na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.   

       

 

 

Vo Veľkých Uherciach, dňa 24.06.2022 

 

Úradná pečiatka obce Veľké Uherce 

 

 

 

     Ing. Alena Chalupová v. r.                                                           Petra Zubčáková v. r. 

----------------------------------                                                ---------------------------------------- 

         za Účastníka I.                                                                             za Účastníka II. 

  Ing. Alena Chalupová                                                                       Petra Zubčáková 

         starostka obce                                                                             


