
1. Objednávatel~
sídlo:
ICO:
v zastúpení:

2. Zhotovitel‘:
Meno a priezvisko:
Adresa:j
RÓL
č. účtů ü tvare IBAN:

ŽILINSKÝ
samosprávny kraj

zriaďovateľ

ORAVSK~ K‘JLCTÚRNE STREDISKO
V DOLNOM KUBÍNE

ODBORN~ A PROGRAMOVÉ CENTRUM
PRE KULTÚRLJ A VZDELÁVANIE V REGIÓNE ________

ORÉ
KULT URN E
STREDISKO

I. Zmluvné strany

Oravské kultúrne stredisko
Bysterecká 1263/55, 02601 Dolný Kubín
36145254
PhDr. Miroslav Žabenský, riaditeľ

MVDr. Lenka Cabanová, PhD

ZMLUVA Q DlELO Č.: 74/2016
Uzavretá podľa Občianskeho zákonníka, *631 - *656

. .~‚.. fl. Predmet zrnluvy ~ «

Predmetom téjtó zmluvy )e vyhotovenié dlela: členka odbornej hodnbtiacej‘ko‘ii~iě~n~
sutaži o najchutnejšie vyrobky z ovčieho mlieka v ramci festivalu Bačovske dni 10 6
v Malatinej Senzoricke hocjnotenie vzoriek v kategoriach syr hrudkovy, syť udeny,
oštiepok, ž~nčicá. .

Špecifikácie dlela, rozsah ~práce:.. členka odbornej hodnotiacej komisie na sútaži O

najchutnejš‘e vyrobky z ovčieho mlieka v rarnci festivalu Bačovske dni 10 6 v Malatinej
Senzorické hodnotenie vzoriek v kategóriách syr hrudkový, syr údený, oštiepok, žinčica.

. ..~‘ ‘IV.Cenadiela . ‘. “H~‘ ‘.

V súlade so zákonom Č. 196/2000 Zb. o cenách sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej céne
zazhotoven,é dlelo špecifikované voddiely ll.tejto zmluvy, a to vo výške : 50€
Celková cena za zhotovenie : päťdesiateuro
Platobné podmienky,: Objednávateľ.sa 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 dielo zaplatí objednévateľ

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 diela za každy deň omeškania, najviac však 50% dohodnutej ceny

Vl. Vlastnícke právo na zhotovenú vec
... ‚.~ ..V!astnícke právo na,.zhotoveriú.vec prechádza na objednávateľa .oka,mjhorn ‚.

odovzdania a plnej uhrady dohodnutej ceny

: :‘ «‚. Ill. Doba plnenia
‚ ~‘ Dodávateľvykoná dlelo do: 10. 7. 2016



VII. Povinnosti zmluvných strán
Zhotoviteľje povinný vykonat dlelo v dohodnutom čase a kvalite, dokončené.

VIII. mé ustanovenia
Nespinenie ustanovení o záväzkoch objednávateľa zakladá dodávateYovi právo na okamžité
odstúpenie ad tejto zmluvy. Odstúpenie ad zmluvy nemá vplyv na nárok na zaplatenie ceny
za dovtedy vykonané práce ani na nárok na zmluvnú pokutu do dňa odstúpenia ad zmluvy.

IX. Záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplárach, každý účastník obdrží jeden exemplár. Všetky
dodatky k tejto zmluve budú vykonané len v písomnej forme, označené poradovými číslami a
podpísané osobami oprávnenými jednat vo veciach tejto zmluvy. Otázky v tejto zmluve
neupravené sa nadia Obchodným zákonníkom. Účastníci si zmluvu prečítali, odsúhlasili celý
jej obsah a na důkaz toho pripájajú svoje podpisy.
Osobné údaje uvedené v predmetnej zmluve a dlelo budú v zmysle Zákona 122/2013
Zz. O ochrane osabných údajov v znení neskorších doplnkov použité iba na účel použitia
zmluvy v infarmačnom systéme Evidencia zmlúv Oravského kultúrneho strediska.

V Dalnam Kubíne dňa 4.7.2016
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