
 

Zmluva o dielo č. F-78/2019 

uzavretá podľa § 631 Občianskeho zákonníka 

 

 

 

1. Objednávateľ:  Krajské kultúrne stredisko v Žiline  

 

    so sídlom:   Horný val 20 011 82  Žilina 

    zastúpený:   Mgr. Ing. Peter Ničík, riaditeľ   

    IBAN:                                SK96 8180 0000 0070 0048 1272                                             

    IČO:   36145181 

    DIČ:   2021423514 

    Tel. kontakt, e-mail :        041/5621942, pnicik@vuczilina.sk  

a 

 

2. Zhotoviteľ:                      Jelena    Z A M I Š K O V Á ,  Mgr.  

     

    Bytom :                             

    Rodné číslo :                     

    Bankové spojenie :           

                                               

I. 

Predmet zmluvy 

 

        Čas veľkonočný  –  inštalovanie a demontáž výstavy. 

 

II. 

Vlastnosti diela a lehota na zhotovenie 

 

       Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť inštalovanie a  demontáž výstavy, ktorého 

organizátorom je objednávateľ  pre podujatie  ako  je uvedené v bode I. zmluvy. 

Termín kedy sa má dielo dodať :   01. 04. –  18.04. 2019. 

                                                         

                                                              III. 

                                                         Odmena 

 

     Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v celkovej výške :  120,- €                      

(Slovom: ---Jednostodvadsať--- €).     

     Táto suma  je  odmena  za  výkon  diela   zahŕňa   výdavky  súvisiace s výkonom činnosti 

zhotoviteľa. Odmena bude vyplatená  zhotoviteľovi na účet do 30.04.2019. 

 

IV. 

Povinnosti strán 

 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone diela podľa tejto zmluvy a chrániť záujmy         

    objednávateľa. 

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby  

    zhotoviteľ mohol vykonávať svoju činnosť v požadovanom rozsahu, kvalite a časovom   

    limite. 
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V.  

Záverečné ustanovenie 

 

1. Zhotoviteľ vykonáva dielo sám. Objednávateľ nenesie voči zhotoviteľovi žiadne záväzky  

    týkajúce sa jeho daňových povinností, poistenia a zodpovednosti za škodu, ktorá môže   

    vzniknúť zhotoviteľovi. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana dostane jeden  

    exemplár. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných  

    strán Občianskym zákonníkom. Všetky prípadné zmeny sa uskutočnia len v písomnej  

    forme a po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

3. Ak bude akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy vyhlásené za neplatné alebo nevymožiteľné,   

    platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy zostane nedotknutá.                

    V takomto prípade sa zmluvné strany dohodli, že uzatvoria dodatok k tejto zmluve a tie  

    ustanovenia, ktoré stratili platnosť, alebo sa stali nevymožiteľnými, nahradia  

    ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia budú čo najviac podobné pôvodnému zámeru  

    s tým, aby bol zachovaný účel a cieľ tejto zmluvy, pri rešpektovaní nových faktov, bez  

    ujmy pre obidve zmluvné strany.  

 

 

       

 

 

 

V Žiline  29.03.2019 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      ..................................                                                                           .................................... 

            objednávateľ                                                                                              zhotoviteľ 

   

 

 

 

 

 

 

 


