
ZMLUVA o spolupráci  č.1/2021 

uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ: 

Názov: Trnavské osvetové stredisko 

Sídlo: M.Schneidera Trnavského 5, 917 01 Trnava 

Štatutárny zástupca: Mgr. Anna Pekárová 

IČO: 36088285  

DIČ: 2021475368 

Banka:  Štátna pokladňa    číslo účtu:  
 

Zhotoviteľ :  

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Michalčíková 

Adresa: Lovčická 45, 919 27 Brestovany 

IČO: 46770895 

DIČ: 1070240831 

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu-IBAN:  

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je aktualizácia webovej stránky na doméne „osvetatt.sk“  

a aktivity na sociálnych sieťach 

 

Článok II. 

Špecifikácia činnosti 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa tieto pracovné úlohy: Aktualizácia a spravovanie 

webovej stránky, operatívna  propagácia činnosti TOS na sociálnych sieťach (viď Príloha 

č.1/2021) 

 
Článok III. 

Termín plnenia 

 
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 2.1.2021 do 30.6.2021 

 

Článok IV. 

Cena za predmet zmluvy 

 
1. Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je určená dohodou zmluvných strán a to vo 

výške 400 Eur mesačne, slovom: štyristo Eur 



2. Zhotoviteľ na základe vykonaných aktualizácií vyhotoví mesačný výkaz. Mesačný 

výkaz a faktúru zašle objednávateľovi k úhrade. 

3. Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.   
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný splniť si daňovú povinnosť, ak mu takáto daňová 

povinnosť vznikne podľa právnych predpisov platných v čase uzatvorenia tejto zmluvy. 

 

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zhotoviteľ bude vykonávať práce osobne, zodpovedne a riadne dodržiavať podmienky 

dohodnuté v tejto zmluve, dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi 

vykonávanú, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práce. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o hospodárskych skutočnostiach 

a osobných údajoch, o ktorých sa dozvedel  pri napĺňaní predmetu zmluvy, ktoré 

v záujme objednávateľa majú byť utajené a nekonať v rozpore s jeho oprávnenými 

záujmami. 

3. Objednávateľ zabezpečí všetky riadne podmienky pre zrealizovanie predmetu zmluvy 

pre zhotoviteľa na základe vopred dohodnutých podmienok. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na túto zmluvu a právne vzťahy v nej vyslovene 

neupravené sa 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. 

2. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na obsahu tejto Zmluvy, čo 

potvrdzujú svojim podpisom. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom jeden zostáva 

objednávateľovi a jeden zhotoviteľovi. 

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. 

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom 

sídle Trnavského osvetového strediska, ktorým je internetová stránka Trnavského 

osvetového strediska. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

 

V Trnave dňa: 2.1.2021 

 

 

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

Objednávateľ                                                                                         Zhotoviteľ 

 



 


