Zmluva o dielo
(ďalej len „zmluva“) číslo 3106/2022
podľa § 631–643 Občianskeho zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ:

Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo
Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Zastúpené riaditeľkou – Mgr. Illés Kósik Andrea
IČO: 00045543
IČ DPH: SK2021139318
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK77 0200 0000 0044 9443 8659
a
VYKONÁVATEĽ:
Kovács Zoltán
Bydlisko:
Dátum narodenia:

Článok I.
Predmet zmluvy, miesto a čas dodania diela
- Predmetom zmluvy je vykonanie diela vo forme vedenia tvorivej dielne – uskutočnenie
Creative workshopu na festivale UDVart 2022 v rámci projektu Umelecká dielňa FOLT.
- Miesto účinkovania: dvor Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove
- Dátum účinkovania: 02.- 03.07.2022

Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
- Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať dielo v plnom rozsahu Objednávateľovi podľa článku č.1.
- Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť priestory na realizáciu dielne podľa technických
požiadaviek Vykonávateľa.
Článok III.
Finančné podmienky
- Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi odmenu v sume 248,00 € (slovom
dvestoštyridsaťosem eur ).

- Objednávateľ z tejto sumy zrazí daň podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v z. n. p. vo výške 19% (47,12 € – zaokrúhlená na najbližší eurocent nadol)
- Po zrazení zrážkovej dane vykonávateľovi bude vyplatená suma v hodnote 200,88 €.
- Spôsob vyplatenia odmeny je: v hotovosti
Článok IV.
Všeobecné podmienky
- Zmluvné strany sa budú navzájom priebežne a bezodkladne informovať o všetkých
skutočnostiach, ktoré majú vplyv na realizáciu.
- Zmluvné strany budú všetky prípadné spory v súvislosti s touto zmluvou riešiť prednostne
mimosúdnou cestou a to rokovaniami, resp. dodatkami k zmluvám a dohodou. V prípade, ak
zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou sú oprávnené riešiť spor súdnou
cestou.
Článok V.
Vis Major
- V prípade Vis majoru – nepredvídané prekážky na strane Objednávateľa alebo Vykonávateľa
(prírodná katastrofa, epidémia, úradný zákaz a pod.), za ktoré ani jeden z nich nezodpovedá –
zmluvné strany nemajú voči sebe dlžobu.
Článok VI.
Záverečné ustanovenie
- Túto zmluvu možno zmeniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou
písomných dodatkov.
- Vo veciach neupravených touto zmluvou sa záväzkový vzťah medzi zmluvnými stranami riadi
príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.
- Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, jeden pre obejdnávateľa a jeden pre
vykonávateľa.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, porozumeli mu, súhlasia
s ním a na znak toho, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú vôľu, ju podpísali.
Vo Fiľakove, 24.06.2022
................................................................
Mgr. Illés Kósik Andrea,
riaditeľka MsKS

............................................................
Kovács Zoltán

„Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/

