
Zmluva o dielo 
 

( uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 103/2014 Z.z. o divadelnej činnosti 

a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
 

1.1. Obec Malé Dvorníky 
so sídlom: Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky 
v zastúpení: Ing. Zoltán Marczell, starosta obce 
bankové spojenie: VÚB banka, a.s. 
IBAN: SK84 0200 0000 0000 1692 2122 
IČO: 00800210 
DIČ:2021112324 
(ďalej ako objednávateľ) 
 
 

1.2. Divadlo CSAVAR  
so sídlom: 94631 Chotín, Športová 406 
v zastúpení: Mgr.art. Szilvia Kiss, zákonný zástupca 
bankové spojenie: OTP Banka a.s. 
č. účtu: SK27 5200 0000 0000 1169 5733 
IČO: 42126185 
DIČ: SK 2022925256 
(ďalej ako zhotoviteľ) 
 
 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom zmluvy je verejné predstavenie umeleckej činnosti – umeleckého výkonu -
Divadla CSAVAR (ďalej len predstavenie) v zmysle zákona č. 103/2014 Z.z. o divadelnej 
činnosti a hudobnej činnosti a o zmene   a doplnení niektorých zákonov na základe schválenej 
žiadosti objednávateľa o poskytnutie dotácie z programu z Úradu vlády Slovenskej republiky 
s názvom FOND NA PODPORU KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN NA ROK 
2019 – program 3 – Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a 
audiovizuálneho umenia. 
Miesto predstavenia:  Malé Dvorníky, Obecný dom 
Dátum predstavenia:   10.05.2019 
Názov predstavenia:  Ingmar Bergman: Jelenetek egy házasságból –  

Scény z manželského života 
Začiatok predstavenia:  18:30 
 
 
 

Čl. III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s podmienkami uvedenými v Čl. I tejto zmluvy 
najneskôr 2 hodiny pred určeným začiatkom predstavenia bude v počte  a stave 
zodpovedajúcim predstaveniu na mieste určenom v Čl. I. tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa ďalej 



zaväzuje zabezpečiť a vykonať predstavenie s názvom a obsahom zodpovedajúcim Čl. I. tejto 
zmluvy. 
3.2.  Objednávateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými platnými príslušnými povoleniami 
vzťahujúcimi sa na miesto , obsah a čas predstavenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť propagáciu predstavenia zhotoviteľa v plnom 
rozsahu a na vlastné náklady. 
 
 

Čl. IV. 
Platobné podmienky 

 
4.1 Za vykonanie predmetu zmluvy uvedeného v Čl. II. tejto zmluvy objednávateľ uhradí 
zhotoviteľovi cenu 1 500,00 Eur (slovom jedentisícpäťsto eur). Za odohraté predstavenie 
zhotoviteľ vystaví a predloží v deň poskytnutia predmetu zmluvy faktúru objednávateľovi. 
Objednávateľ zaplatí dohodnutú cenu v deň predstavenia v hotovosti k rukám zhotoviteľa 
z pokladne objednávateľa.  

 
 

Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

 
5.1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného 
oboma zmluvnými stranami. 
5.2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/191 Zb. Obchodného zákonníka a ostatných 
predpisov platných na území Slovenskej republiky. 
5.3. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto 
zmluvoupredovšetkým dohodou. 
5.4. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým 
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné 
ustanovenia nahradiť novým, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany 
sledovali v čase jej podpisu. 
5.5. Táto zmluva je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne 
zverejňovanou zmluvoua podľa § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť nadobúda dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení. 
5.6.  Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží jedno  
vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 
 
 
V Chotíne , dňa 10.04.2019     V Malých Dvorníkoch, dňa 10.04.2019 
 
 
 

podpísaná      podpísaná 
...............................................    ................................................. 
Mgr.art. Szilvia Kiss,      Ing. Zoltán Marczell, starosta obce 
zákonný zástupca Divadla CSAVAR   Malé Dvorníky 
(za zhotoviteľa)      (za objednávateľa) 


