
 
 
 

ZMLUVA  O  DIELO  č. : 23/2020 
 

Uzavretá podľa Občianskeho zákonníka, §631 - §656 
 

I.  Zmluvné strany 
 
1. Objednávateľ:  Obec Babín  
   sídlo:    Babín 50, 029 52 Babín 
   IČO:     00314382 
   v zastúpení:   Bc. Martin Matys, starosta obce 
 
2. Zhotoviteľ:  
Meno a priezvisko:  Ján Šeliga 
narodený:  
bydlisko:  
č. účtu:  

 
II.  Predmet zmluvy  

Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela:  Odborný lektor rezbárstva v rámci 
podujatia Detský rezbársky plenér v termíne 12.-14. 8. 2020 v obci Babín. Spolu 15 hodín 
práce á 20,00 € 
Aktivita: Detský rezbársky plenér. 
 

III.  Doba plnenia 
Dodávateľ vykoná dielo do:  14. 8. 2020 

 
IV. Cena diela 

V súlade so zákonom č. 196/2000 Zb. o cenách sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej cene 
za zhotovené dielo špecifikované v oddiely II. tejto zmluvy, a to vo výške : 300,00 € (15 hodín 
práce á 20,00 €) 
slovom ( tristo euro) 
 
Platobné podmienky : Objednávateľ sa zaväzuje, že dohodnutú cenu uhradí zhotoviteľovi 
najneskôr do 30 dní od vykonania diela na číslo účtu uvedené v záhlaví zmluvy. 
 

V. Zmluvné pokuty 
V prípade omeškania so zaplatením ceny za zhotovené dielo zaplatí objednávateľ 

zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade 
omeškania so zhotovením diela zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z 
dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania, najviac však 50% dohodnutej ceny. 

 
VI. Vlastnícke právo na zhotovenú vec 

Vlastnícke právo na zhotovenú vec prechádza na objednávateľa okamihom 
odovzdania a plnej úhrady dohodnutej ceny.  

 
 



 
VII. Povinnosti zmluvných strán 

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dohodnutom čase a kvalite, dokončené. Súčasťou 
odovzdania diela je protokol o odovzdaní diela. 
 

VIII. Iné ustanovenia 
Nesplnenie ustanovení o záväzkoch objednávateľa zakladá dodávateľovi právo na okamžité 
odstúpenie od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok na zaplatenie ceny 
za dovtedy vykonané práce ani na nárok na zmluvnú pokutu do dňa odstúpenia od zmluvy. 
 

IX. Záverečné ustanovenia 
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každý účastník obdrží jeden exemplár. Všetky 
dodatky k tejto zmluve budú vykonané len v písomnej forme, označené poradovými číslami a 
podpísané osobami oprávnenými jednať vo veciach tejto zmluvy. Otázky v tejto zmluve 
neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom. Účastníci si zmluvu prečítali, odsúhlasili celý 
jej obsah a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 
Osobné údaje uvedené v predmetnej zmluve o dielo budú v zmysle Zákona 122/2013 
Zz. O ochrane osobných údajov v znení neskorších doplnkov použité iba na účel použitia 
zmluvy v informačnom systéme Evidencia zmlúv obce Babín.  
Súčasťou tejto zmluvy je príloha Dohoda o nevyberaní zrážkovej dane z príjmov. 
 
 

V Babíne dňa 5. 8. 2020 
 
 
 
...........................................................                                ........................................................... 
                    zhotoviteľ                                          objednávateľ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

DOHODA O NEVYBERANÍ ZRÁŽKOVEJ DANE Z PRÍJMOV 
 

Uzatvorená v zmysle § 43 odsek 14 Zákona č. 595/2003 Z.z. o daní z príjmov  
v znení neskorších predpisov medzi: 

 
Platiteľ dane:   Obec Babín 
Sídlo:    Babín 50, 029 52 Babín 
Štatutárny orgán:  Bc. Martin Matys, starosta obce 
IČO:    00314382 
DIČ:    2020561598 
Bankové spojenie:  Prima Banka 
Číslo účtu:   SK32 5600 0000 0040 0141 8001  
Právna forma:  obec 
(ďalej len: „Platiteľ dane“) 
a 
Autor:   Ján Šeliga 
Adresa:  
Dátum narodenia:  
 (ďalej len „Autor“): 
V zmysle § 43 odsek 14 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
sa Platiteľ dane a Autor dohodli, že z odmeny za vytvorenie diela, resp. z odmeny za podanie 
umeleckého výkonu, resp. z odmeny za udelenú licenciu na použitie diela, resp. z odmeny za 
licenciu na použitie audiovizuálneho záznamu umeleckého výkonu podľa zákona č. 185/2015 
Z.z. (Autorský zákon) a podľa Občianskeho zákonníka, §631 - §656 
v zmysle: 
Zmluvy č. 23/2020 zo dňa:  5. 8. 2020 
s predmetom zmluvy: Odborný lektor rezbárstva v rámci podujatia Detský rezbársky 
plenér v termíne 12.-14. 8. 2020 v obci Babín. Spolu 15 hodín práce á 20,00 € 
s autorskou odmenou v celkovej výške: 300,00 € 
nebude uplatňovaná Platiteľom dane daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 3, písm. h) 
Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a uplatní sa postup 
podľa § 43 odsek 14 odsek 14 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov. Autor si predmetné príjmy bude zdaňovať sám prostredníctvom svojho 
daňového priznania. 
 
V Babíne  dňa 5. 8. 2020 
 
 
 
zhotoviteľ:                             objednávateľ: 
   


