
INOMINÁTNA ZMLUVA  
č. 1/2022 

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. v znení platných predpisov (Občiansky zákonník) 
 

medzi 
 

Zmluvné strany 
 
Zadávateľ 
Obchodný názov: Obec Orlov 
Sídlo:   Orlov 119 

IČO:   00330108 

DIČ:   2020698757 
Zastúpená:  Jánom Hnatom,  
   starostom obce 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
Číslo účtu:   SK80 0200 0000 0000 1252 4602 
    

a 

 

Vykonávateľ 
Meno a priezvisko: Ladislav Durica   

Trvalé bydlisko:  Brezovica   
Číslo OP:    

Rodné číslo:      
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:     
 
 

I.  
PREDMET ZMLUVY 

 
Predmetom tejto zmluvy je prejazd koča ťahanom koňmi cez obec Orlov a miestnu časť Andrejovka 

v rámci kultúrno-spoločenskej akcie „Mikuláš“ dňa 05. 12. 2022.  

 

 
II. 

POVINNOSTI VYKONÁVATEĽA 
 
Vykonávateľ je povinný vykonať dohodnuté práce osobne a na svoje náklady, aby úlohu splnil v 

dohodnutom termíne. Zadávateľ je povinný podať vykonávateľovi na jeho žiadosť všetky správy o 
postupe plnenia dohodnutých prác. Uzatvorením tejto Inominátnej zmluvy nevzniká pracovnoprávny 

vzťah medzi zmluvnými stranami a rovnako nejde o závislú činnosť. 

 
 
 



III. 
POVINNOSTI ZADÁVATEĽA 

 
Zadávateľ je  povinný poskytnúť všetky podklady na plnenie dohodnutých prác. Tiež je povinný 

poskytnúť vykonávateľovi odmenu v dohodnutej výške v článku IV. tejto zmluvy. 

 
IV. 

ODMENA VYKONÁVATEĽOVI 
 

Zmluvné strany sa dohodli na odmene vo výške 100,- EUR, slovom: jedensto EUR. Zadávateľ sa 

zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu po splnení príkazu príkazcom v hotovosti k rukám vykonávateľa. 

Realizáciou úhrady odmeny a podpisom výdavkového dokladu, vykonávateľ potvrdzuje, že prevzal 

úhradu v plnej výške. 

Podpisom tejto zmluvy vykonávateľ prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že odmena mu bude 

uhradená v dohodnutej výške bez odpočítania dane z príjmu. Za  priznanie a zdanenie príjmu podľa 
tejto zmluvy zodpovedá vykonávateľ. 

 

 

V. 
OSOBNÉ ÚDAJE VYKONÁVATEĽA 

 
Vykonávateľ súhlasí s tým, že zadávateľ bude spracúvať jeho osobné údaje, a to v súlade so 

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 

VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých zadávateľ dostane dve rovnopisy a vykonávateľ 

jeden rovnopis. 

Všetky zmeny dohodnuté v tejto zmluve je možné vykonať iba po vzájomnej dohode obidvoch 

zmluvných strán a to písomne formou dodatku k tejto zmluve. 

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi zmluvy a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 

 

 

V Orlove, dňa 02. decembra 2022     V Orlove, dňa 02. decembra 2022 

 

 
 

              podpísaný            podpísaný 
..................................................................   ............................................................. 
                          Zadávateľ          Vykonávateľ 
 


