
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 631  a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

Zmluvné strany   

Objednávateľ: 

 Základná škola 

Adresa: Hviezdoslavova 1, 050 01 Revúca 

V zastúpení: Mgr. Monika Galovičová, riaditeľka školy 

IČO: 37833871 

DIČ: 2021669991 

ČÚ/Bank. spojenie/IBAN: SK83 5600 0000 0020 5710 0001 

/ďalej len objednávateľ/ 

 

                                                         

Zhotoviteľ:  

Meno a priezvisko: Mgr. Štefan Mudrík 

Dátum narodenia:          

Adresa: 

Č. obč. preukazu:        

Kontakt:                            

ČÚ/Bank. spojenie/ 

/ďalej len zhotoviteľ/ 

 

Čl. I. 
Predmet dohody 

Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je 
vykonanie diela – prednáškovej aktivity podľa § 55 zák. 317/2009 Z. z. pre pedagogických 
zamestnancov  objednávateľa. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zrealizovať 
prednášku podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a 
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu. 



 

Čl. II. 
Cena za vykonanie diela 

Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu 
odmenu vo výške 250,- eur. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na 
vykonanie práce. Odmena bude zhotoviteľovi vyplatená po dokončení a odovzdaní diela do 15 dní. 

 

Čl. III. 
Termín plnenia diela 

Zhotoviteľ vykoná prednáškovú aktivitu za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne 
1.2.2016. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi záznam o realizovanej aktivite, a to do troch 
pracovných dní od jej realizovania. 

Čl. IV.  
Zánik zmluvy  

Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi a 
zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi. 

 

Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán. 
Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Pre túto zmluvu platia príslušné stanovenia Občianskeho zákonníka, najmä 
ustanovenia §631až 643 Občianskeho zákonníka  Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z 
ktorých je  jedno určené pre zhotoviteľa a jedno  pre objednávateľa. 

 

v Revúcej dňa 28.01.2016 

 

 

 

..........................................                                                    ........................................... 

  Mgr. Monika Galovičová                                                     Mgr. Štefan Mudrík 

  Objednávateľ                                       Zhotoviteľ 

 


