
Zmluva o dielo 
príprava obeda na os lavu jubi leí 65,70,75,80,85 a 90-ročných dôchodcov 

1. Zmluvné strany 
1.1 Objednávate ľ : 
Obec Veľký Kýr - zastúpená Ing. Juditou Valaškovou 
Nám. sv. Jána č. 1, 941 07 Veľký Kýr, 
IČO: 00 309 109 
DIČ:2020416310 

1.2 Poskytovate ľ : 
Alexander Száraz, rč. 
941 07 Veľký Kýr, 

2. Predmet zmluvy : 

Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb - prípravy 100 porcii hlavného jedla na jubilejnú oslavu 
dôchodcov, ktorí v kalendárnom roku dovŕšili 65,70,75,80,85 a 90 rokov svojho života. Oslavy sa budú 
konať v obci Veľký Kýr. 

Miestom uskutočnenia osláv podľa bodu 2.1 je veľký kultúrny dom (Veľký Kýr, Nám. sv. Jána č. 2) 
a termín osláv bude 3. december 2016. 

3. Záväzok poskytovate ľa 

Poskytovateľ pri realizácii predmetu zmluvy dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, 
dojednania tejto zmluvy a pokyny objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje pripraviť a vyexpedovať 
dohodnuté hlavné jedlo (kuracie prsia v syrovej omáčke, ryža, obloha) pre vopred dohodnutý počet osôb 
podľa platných noriem. Poskytovateľ sa zaväzuje pripraviť dohodnuté hlavné jedlo na 15,30 hod. 

4. Spo lupôsobenie objednávate ľa 

Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne poskytovateľovi potrebný priestor v kultúrnom dome a vyplatí 
mu odmenu podľa bodu 5.1 ČI. 5 tejto dohody, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán. 

5. Cena a platobné podmienky 

Cena predmetu zmluvy bola stanovená dohodou na sumu 40 eur s lovom: 
euro a bude vyplatená poskytovateľovi v hotovosti po ukončení akcie. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje, 
že na vlastné náklady zakúpi suroviny potrebné na prípravu predmetu diela. Ak dôjde k zániku zmluvy 
z dôvodov na strane objednávateľa alebo poskytovateľa, vzniká druhej zmluvnej strane nárok na úhradu 
vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. 

6. Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou; dohoda bola vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom 
každá zmluvná strana obdrží jedno jej vyhotovenie. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy 
sú oboznámení, s jej obsahom súhlasia, dohoda nebola podpísaná pod nátlakom, ani v tiesni a bola 
zmluvnými stranami vlastnoručne podpísaná. 

Vo Veľkom Kýre dňa 02.12.2016 

Objednávateľ Poskytovateľ 


