
 

 

Zmluva o dielo 
uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. z. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník  

v znení neskorších predpisov medzi 
 

 
1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Zhotoviteľ 
 
WOCFAP s.r.o. 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 29366/P a zastúpená konateľom 
Tomášom Šidelským 
 
so sídlom Sibírska 6948/31, Prešov 080 01, SR  
IČO: 47 535 318 
DIČ: 2023939236 
 
Bankové spojenie: 
Tatra Banka 
Ćíslo účtu:  2925904414 
Kód banky:  1100 
IBAN:   SK44 1100 0000 0029 2590 4414 
SWIFT KÓD: TATRSKBX 
 
e-mail: wocfap@gmail.com   
tel.: +421 907 257 139 
 

1.2 Objednávateľ 
 
 
 
meno a priezvisko  ____________________________________________________________ 
 
bytom    ____________________________________________________________ 
 
gmail:     ____________________ 
 
tel.:     ____________________ 
 

uzavreli túto zmluvu o dielo  

 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 
objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 
objednávateľa vykoná audiovizuálne dielo. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. 
 

2.2 
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce zaplatí dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi 
dojednané spolupôsobenie. 



 

 

 
3. CENOVÁ PONUKA 

 

produkcia k svadbe ku dňu XYZ 

Janko Hraško + Červená čiapočka 

cena XYZ,-eur 

(! v tejto cene sú zahrnuté celkové cestovné náklady, ktoré úzko súvisia s organizáciou pred a po svadbe za video, DJ´s, svadobný tanec a FS) 

FILMOVANIE SVADBY 

- 1x človek 4in1 (režisér, producent, kameraman, zvukár) s kamerou, statívom, zoom H6, 3/4x klopovými 
mikrofónmi a 1x profesionálnou handkou, 

- 2x kameramani/ky s kamerami a statívmi, 

- hladinové svetlá (podľa potreby), 

DJ´S + OSVETLENIE 

- 1x (možno 2x) DJ s hraním a moderovaním počas celej udalosti, 

- decentné nasvetenie miestnosti pomocou svetelných efektov v spolupráci k/na video, 

SVADOBNÝ TANEC 

- 7x45 min, súkromné hodiny, individuálny prístup, krok za krokom, všeobecná príprava, svadobná 
choreografia, výber hudby, 

FS 

- nácvik s mladomanželmi, 

- kroj pre nevestu a ženícha, čepčenie nevesty, družbovský, fľaškový alebo svadobný metloví tanec 
(možnosť výberu 1. z tancov), snímanie party s chlapcami +  dražba a vyprevadenie nevesty do redového 

tanca, 

 

DARČEK 

SPRACOVANIE SVADBY 

- profesionálne viac kamerové strihanie a upravovanie dát z kamier a (1x) profesionálne strihanie a 
upravovanie zvukových dát do uceleného celku k výslednému dielu, 

- výstup výsledného diela od 1. hod. a pol do 2. hodín maximálne aj zo záverečným klipom vo výslednom 
diele, 

- titulky, 

- dabing, 

 

 

 



 

 

KONTROLA SVADBY 

- podľa pravidiel na stránke https://www.wocfap.company/kontrola/ 

 

PREVZATIE SVADBY 

- podľa pravidiel na stránke https://www.wocfap.company/videopozicovna/ 

 
4. ČAS PLNENIA 

 
5. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 

 
6. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

 
8. ZMLUVNÉ POKUTY 

 
 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

9.1 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú všeobecné obchodné podmienky uvedené na stránke 
https://www.wocfap.company/vop-za-diela/, s ktorými sa záujemca zoznámil pri podpise tejto 
zmluvy, riadne si ich prečítal, čo taktiež potvrdil podpisom tejto zmluvy. 

9.2 
Vzťahy medzi stranami sa riadia prednostne touto zmluvou, vzťahy zmluvou neupravené sa riadia 
VOP. Ostatné vzťahy neupravené zmluvou ani VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., občianky 
zákonník, zákonom č. 618/2003 Z. z., autorský zákon v platnom znení a príslušnými platnými 
ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky. 
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

9.3 
Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, 
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou. 

9.4 
Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa. 

9.5 
Zmluvné strany – poskytovateľ aj objednávateľ prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Zmluva bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá 
zmluvná strana dostane jeden rovnopis. 
 
 
V ................................ dňa  ................................ 
 
 
 
 
 
..................................................................              .................................................................. 

        zhotoviteľ                       objednávateľ 

https://www.wocfap.company/kontrola/
https://www.wocfap.company/videopozicovna/

