
2. Zhotovitel‘:
Meno a priezvisko: ‘9.~gj~v,q— ~ggj~ boU4
Adresa:f - -

RČ. ._4-
č.účtu(IBAN):

Ill. Doba plnenia
Dodávateľ vykoná dlelo do: C‘c8,. Q~1(

ŽIL I N SK Ý
samosprávnY kraj

ORAVSK~ KUUFÚRNE STREDISKO
V DOLNOM KUBÍNE

ODBORNÉ A PROGRAMOVÉ CENTRUM
PRE IWLTÚRU A VZDELÁVANIE V REGIÓNE

a
ORZ
KULTU RN E
STREDISKO

ZMLUVA Q DlELO Č.

Uzavretá podľa Občianskeho zákonníka, ~631 - ~656

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:
sídlo:
ICO:
v zastúpení: -

Oravské kultúrne stredisko -

Býsterecká 1263/55, 02601 Dokiý Kubín
36145254 - .

PhDr. Miroslav Žabenský, riaditeľ

‚.

II. Predmet zmluvy
Predmetomtejto zr~luvy je vyhotovenie dlela: Q4~ýyt~ r7~‘}v3c ~ c~45nT ~/«FitiI1iy

v ~d °l~v c4≥4 C ~

Špecifikácie d%~zsa~4ce:1 ~ &t~2f~yI.~Iz)

IV. Cena dlela
V súlade so zákonom Č. 196/2000 Zb. o cenách sa zmluvné strany dohodli n~jpluvnej cene

peďfikované v oddiely II. tejto zmluvy, a to ve výške :~ €za zhotov
slovem (.d.....7~k4 euro)

Platobné podmienky : Objednávateľsa zaväzuje, že dohodnutú cenu uhradí zhotoviteľovi do
30 dní od vykonania dlela na č. účtu uvedené v záhlaví zmluvy. Dohodnutá cena je hradená
bez pobytových nákladov. .

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 ‘i~‘ak 50% dohodnutej ceny.

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



odovzdania a plnej úhrady dohodnutej ceny.
. VII. Povinnosti zmluvných strán

Zhotoviteľje povinný vykonat dlelo v dohodnutom čase a kvalite, dokončené.

Vlil. Ině ustanovenia
Nespinenie ustanovení o záväzkoch objednávateľa zakiadá dodávateľovi právo na okamžité
odstúpenie od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmiuvy nemá vplyv na nárok na zaplatenie ceny
za dovtedy vykonané práce ani na nárok na zmiuvnú pokutu do dňa odstúpenia od zmluvy.

IX. Záverečné ustanóvenia
Zmluva je vyhotovená v dvoch exempiároch, každý účastník obdrží jeden exemplár. Všetky
dodatky k tejto zmluve budú vykonané len v písomnej forme, označené poradovými čísiami a
podpísané osobami oprávnenými jednat vo veciach tejto zmluvy. Otázky v tejto zmluve
neupravené sa nadia Obchodným zákonníkom. Účastníci si,zmiuvu prečítail, odsúhlasiii celý
jej obsah a na dókaz toho pripájajú svoje podpisy.
Osobné údaje uvedené v predmetnej zmluve o dieto budú v zmysle Zákona 122/2013
Zz. O ochrane osobných údajov v znení neskorších doplnkov použité iba na účel použitia
zmluvy v informačnom systéme Evidencia zmlúv Oravského kuttúrneho strediska.

.‚

JI __

PVÚCU preVZBt,

oňa:

je). n)t~~ možně finančnů operáoiu
~í~bo jej cast vykonat, v nei pokračovat
Mono a priezvisko
Ing. Anna Tomová

V..~ ~. dňa.1~

‚

zhotovitel‘ ř objednávateľ
I.

Finančně operácia abbo jej časť Vyjadrenie
(~ 6 ods. 4 zákona Č.35712015 z.z.) zamestnanca dátumipodpis vedúceho zamestnanca dátum!podpls

~~v súlade S rozpočtom na rok ( ~ n‘ř3.~‘iiiožné rinančnů operáciu 4 ~ t~~49 ~!.3 flJ ettT0ž~ ~nančnú operáciua‘ebo jej čast vykonat, v ne] pokračovat /J~ S.alebo jej čest vykonat, v nei pokračovat

Mano a priezvisko I Mono a priervisko

Ing. Mna Tomová . PhDr. Miroslav Žabenský
je_nieje*vsůlade s osobitnými predplsmi je_nieje* možné tinančnů operáciu je — flie it možné finančnú
alebo s medzinérodnými zmluvami, ktorými je alebo jej čast vykonat, v nei pokračovat .aIeboj~asr~V5~t,vnej~okračovat
SR viazaná a na zéldade ktorých Sa SR ~ Meno a priezvisko .

PhDr. Miroslav Žabenský~ng. nna TomovŮ

je — nb je~ vsúlade s uzatvorenýml je — nieje* možné finančnú operáciu je_~~!je*mOžnt~flaDčDú.ePeIáci__
zmluvami . alebo jej čest vykonat, v ne] pokračovat. .._...._—— a!~ jej cast vykonat, v ne] pokračovat

. Ma~..e.priev1Cr Meno a priezvisko
~~ Ing. Anna Tomová PhDr. Miroslav Žabenský

je — nieje* v súlade s rozhodnutlami je — nleje* možně finančnú operéoiu je — n
vydanými nazáldade osobitných predpisov alebo jej čast vykonat, v nej pokračovať ..__— alebol !swonatvn okračovat

~enQ-a.pfiev~*u Mono a priezvisko
~ Ing. Mna Tomová PhDr. Miroslav Žabenský

alebď jej č~st vykonat, v ne] pokračovat /j~‘ 4)‘f$ )n~1z~1I~ožné fjnančnú operěciu‚ ~5 n‘~j(Vsúlade S vnútornými predpismi ~ je)— nJ~možnéfinančnú operáciu eboje)_cast vykonat, ~ nej_pokračovat
Mono a priezvisko ) Mono a prlezvisko

« ~g. Anna Toňiová PhDr. Miroslav Žabenský
sůlade s mými podmienkami

a verejnýoh fmnancib neuvedenými
v pismenéch a) až ~

W\- nm možně fmnančnů operáciu4 ~‘e k~t“‘ eldbo jej čast vykonat, v nej
Meno a priezvisko
PhDr. Miroslav zabenský


