
ZMLUVA    
o poskytnutie služieb uzavretá podľa § 631 Občianskeho zákonníka 

    
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 1.  Objednávateľ 
Názov: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Miroslav Hrubý, riaditeľ 
Sídlo: Hlavná  17, Trnava 917 71 
IČO: 00 598 135  
DIČ: 2021190963      IČ DPH: SK2021190963 
Bankové spojenie:  
IBAN: (ďalej len „objednávateľ - SKaŠZ“) 
  
 
a  
  
2.  Dodávateľ 
Názov: Mgr. Aneta Balážová 
Adresa – trvalý pobyt: Suchovská 2 , 917 00 Trnava  
Rodné číslo:  
IBAN:  
 (ďalej len “dodávateľ”) 

 
Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

Fotografické práce – spracovanie dokumentácie koncertu „Operné hviezdy nášho kraja 
a hostia“.  
 

Čl. III. 
Miesto a čas konania 

  
Koncert sa uskutoční 27.11.2016 o 20.00 h v Kostole sv. Jakuba, Františkánska ulica, 
Trnava.  

 
Čl. IV. 

Cena za realizáciu diela 
  
Objednávateľ sa zaväzuje za zrealizovanie prác dohodnutých v čl. II. tejto zmluvy  vyplatiť  
dodávateľovi dohodnutú cenu vo výške  100,- Eur, slovom jednosto eur. 

 
Čl. V. 

Platobné podmienky 
 
1) Cenu, stanovenú v čl. IV. tejto zmluvy, objednávateľ vyplatí vykonávateľovi po 
realizácii predmetu zmluvy  bankovým prevodom na účet dodávateľa.  
Objednávateľ vyhlasuje, že má prostriedky na zaplatenie dohodnutej ceny.   
 
2) Dodávateľ  berie na vedomie, že je povinný  si splniť a zrealizovať sám na svoje náklady   
daňovú a odvodovú povinnosť podľa právnych predpisov platných v čase uzatvorenia tejto 
zmluvy v Slovenskej republike. 

 
 



Čl. VI. 
Odstúpenie od zmluvy 

  
Od tejto zmluvy môže dodávateľ odstúpiť len v osobitne odôvodnených prípadoch (úradný 
zákaz, živelná pohroma, choroba a pod.). 
Dôvody odstúpenia je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi 
telefonicky alebo elektronicky, a vzápätí aj písomne. 
Súčasne sa dodávateľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi náklady, ktoré mu v dôsledku 
nedodržania zmluvných záväzkov vznikli. 
Ak objednávateľ po podpise tejto zmluvy 30 dní pred dátumom vystúpenia zruší alebo zmení 
dohodnutý termín, alebo sa vystúpenie neuskutoční z viny objednávateľa, tento je povinný 
uhradiť dodávateľovi všetky vzniknuté náklady a odmenu vo výške 90% z dohodnutej ceny 
stanovenej v čl. IV. tejto zmluvy. 
 

Čl. VII. 
Ostatné dojednania 

 
1) Objednávateľ  zabezpečí všetky riadne podmienky pre zrealizovanie vystúpenia pre 
vykonávateľa na základe vopred dohodnutých podmienok s vykonávateľom, ktoré tvoria 
prílohu tejto zmluvy. 
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. 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa – 
SkaŠZ.  
j2) 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. 
3) Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a dodávateľ 
jeden rovnopis zmluvy. 
Zmluva bola zverejnená dňa 25.11.2016 
  
V Trnave, dňa ............................ 
 
 Za objednávateľa:                                                                Za vykonávateľa:  
 
 
  
 
 
 
__________________________                                        ________________________ 
  Mgr. Miroslav Hrubý                                                           Mgr. Aneta Balážová 
   riaditeľ   SKaŠZ                                            
          


