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ORAVSKE KLJLXURNE STREDISKO
V DOL<NOM KUBÍNE

ODBORNÉ A PROGRAMOVÉ CENTRUM
PRE KIJLTÚRU A VZDELÁVANIE V REGIÓNE

KLK U URN E
STREDISKO

ZMLUVA O DlELO č. : 58/2016
Uzavretá podľa Občianskeho zákonníka, *631 - *636

I. Zmluvné strany

II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie dlela: Člen odbornej poroty
a prehliadke detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka vd
Habovke

Špecifikácie dlela, rozsah práce: Práca člena odbornej poroty, hodnotenie súťažných
vystúpení, vedenie rozborového seminára v Habovke v dňoch 11.-12.6.2016

Ill. Doba plnenia
Dodávateľ vykoná dlelo do: 12. 6. 2016

IV. Cena dlela
V súlade so zákonom Č. 196/2000 Zb. o cenách sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej cene
za zhotovené dlelo špecifikované v oddiely II. tejto zmluvy, a to vo výške : 200,00 €
Celková cena za zhotovenie : 200,00 €
Platobt~é podmienky : Objednávateľsa zaväzuje, že dohodnutú cenu uhradí zhotoviteľovi do
30 dní od vykonania dlela na č. účtu uvedené v záhlaví zmluvy.

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

zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. V prípade
omeškania so zhotovením dlela zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z
dohodnutej ceny dlela za každý deň omeškania, najviac však 30% dohodnutej ceny.

Vl. Vlastnícke právo na zhotovenú vec
Vlastnícke právo na zhotovenú vec prechádza na objednávateľa okamihom

odovzdania a plnej úhrady dohodnutej ceny.

1. Objednávatel‘:
sídlo:
I CO:
v zastúpení:

Oravské kultúrne stredisko
Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín
36145254
PhDr. Miroslav Žabenský, riaditeľ

2. Zhotoviteľ:
Meno a priezvisko: prof. Oskár Elschek, Dr.Cs
Adresal

na celoštátnej súťaži
ňoch 11.-12.6.2016 v



VII. Povinnosti zmluvných strán
Zhotoviteľje povinný vykonať dielo v dohodnutom čase a kvalite, dokončené.

VIII. Ině ustanovenia
Nespinenie ustanovení o záväzkoch objednávateYa 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. Záverečně ustanovenia
Zmluvaje 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 nadia Obchodným zákonníkom. Účastníci si zmluvu prečítali, odsúhlasili celý
jej obsah a na dókaz toho pripájajú svoje podpisy.
Osobné údaje uvedené v predmetnej zmluve o dielo budú v zmysle Zákona 122/2013
Zz. O ochrane osobných údajovv znení neskorších doplnkov použité iba na účel použitia
zmluvy v informačnom systéme Evidencia zmlúv Oravského kultúrneho strediska.

V Dolnom Kubíne dňa 8. 6. 2016

P ráGU
Dňa~

je — nic Je‘ v súlade sinými podmienkami
poskytnutia verejných financii neuvedenými
v pismenách a) až ~

Je — nIc je‘ možné f,nančnú operáciU
abbo JeJ čast vykonat, v nej pokračovat
Meno a priezvisko
Ing. Anna Tomové

je — nic je‘ možné finančnú operáciu
abebo JeJ čast vykonat. v nei pokračovat
Mano a prlezvlsko
PhDr. Miroslav zabenský

zhotovitel‘ objďdri~vatel‘

Finančná oporácia alebo jej časť vyjadrenle
(~ 6 ods. 4 zákona č35712015 Z.z.) zamestnanca dátumlpodpis vedúceho zamestnanca dátumlpodpis
je — nic je* v súlade s rozpočtom na rok Je — nic Je‘ možné tinančnů operáciu Je — nb je‘ možné llnančnú operáciu

- abebo JeJ čast vykonat, v nej pokračovat abebo JeJ čast vykonat, v nej pokračovat

Meno a priczvbsko Meno a priezvbsko

Ing. Anna Tomové PhDr. Miroslav Zabenský
je — nic je v súiade s osobitnými predpisml je — nic je* možné lnančnú operáciu je — nie Je‘ možné finančnú operéciu
abebo s medzinárodnýml zmbuvami, ktorými je abebo Jej čast vykonat, v nei pokračovat abebo JeJ čast vykonat. v nei pokračovat
SR viazaná a na základe ktorých Sa SR Mano a priezvisko Mano a priezvisko
poskytujú prostriedky Zo Zahraničia Ing. Anna Tomové PhDr. Miroslav Žabenský

je — nIc 30* v sůlade 5 uzatvorenými je — nic jet možné finančnú operáciu je — nie je‘ možné finančnú operácbu
zmbuvamb abebo iei čast vykonat, v nej pokračovat abebo JeJ čast vykonat, v nej pokračovat

Menďa priezvisko Mono a priezvbsko
Ing. Anna Tomové PhDr. Miroslav Zabenský

je — nIc je‘ v sůlade S rozhodnutlami je — nIc Je‘ možné ~nančnú operáciu je — nIc je* možné tinančnú operáciii
vydanými na základe osobitných predpisov alebo Jej čast vykonat, v nei pokračovat alebo Jei čast vykonat, v nei pokračovat

Mono a priezvisko Meno a prlezvisko
Ing. Anna Tomové PhDr. Miroslav Zabenský

je— nic je‘ v súlade s vnůtomými predpisml je— nie je‘ možné finančnú operáciu je — nic je‘ možné finančnů Operáciu
abebo JeJ čast vykonat, v nei pokračovat abebo jej čest vykonat, v neJ pokračovat
Meno a prbezvisko Meno a priezvlsko
Ing. Anna Tomové PhDr. Miroslav Žabenský


