Zmluva o dielo č. 2 /2019
Uzavretá podľa § 631 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
Neskorších predpisov /ďalej len „Občiansky zákonník“/

1.Objednávateľ:

Obec Stebník

so sídlom:

Stebník 11, 086 33 Stebník

zastúpený:

Slavomír Mlynár

IČO:

00322601

DIČ:

20 20 624 694

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:

SK16 5600 0000 0036 1290 7002

2. Zhotoviteľ:
Meno a priezvisko :

Mgr. Marta Glovňová

Adresa:

Slnečná 84, 059 71 Ľubica

Narodený:

3.4.1964

Rodné číslo:

645403/7150

Číslo obč. preukazu:

HH 221 504

Bankové spojenie:

SK43 0900 0000 0004 9241 9050

IBAN:
sa dohodli na tejto Zmluve o dielo / ďalej len ako „Zmluva“/
I.
Predmet zmluvy
1.Predmetom zmluvy je príprava programu na 2. ročník Ruthenia bar fest 13. Júla 2019
v Stebníku.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zmluvy vykoná podľa požiadaviek objednávateľa.

II.
Vlastnosti diela a lehota na zhotovenie
Zhotoviteľ sa zaväzuje pripraviť program pre 2. ročník Ruthenia bar fest dňa 13. Júla 2019 v
Stebníku.

III.
Odmena
1.Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v celkovej výške : 350,-- Eur /slovom Tristo
päťdesiat
2. Táto suma je odmena za výkon diela a je konečná a zahŕňa aj výdavky súvisiace s výkonom
činnosti zhotoviteľa ako sú náklady súvisiace s dopravou a obstaraním.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela prevodom na bankový účet
zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy po skončení práce, odovzdaní návrhov, najneskôr
do posledného dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení podujatia.
4. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o dani z príjmov“/ dohodli, že
z odmeny sa daň podľa § 43 zákona o dani z príjmov nevyberie a táto odmena bude
Zhotoviteľovi vyplatená v celej sume bez vybratia dane zrážkou podľa § 43 zákona o dani
z príjmov. Zhotoviteľ si túto odmenu zdaní sám v daňovom priznaní. Zmluvné strany sa ďalej
dohodli, že akékoľvek prípadné ďalšie poplatkové, odvodové alebo daňové povinnosti
vyplývajúce z príslušných právnych predpisov voči príslušným orgánom alebo organizáciám,
ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy a to z dôvodu
vyplatenia Odmeny, bude znášať v celom rozsahu výlučne autor, pričom túto skutočnosť
Autor potvrdzuje svojim podpisom na tejto Zmluve.
IV.
Povinnosti strán
1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone diela podľa tejto zmluvy a chrániť záujmy
objednávateľa.
2. Zhotoviteľ zároveň udeľuje objednávateľovi bezodplatne súhlas na vyhotovenie jeho
obrazovej snímky pri podaní umeleckého výkonu a jej použitie na nekomerčné účely.
3. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby
zhotoviteľ mohol vykonávať svoju činnosť v požadovanom rozsahu, kvalite a časovom limite.
4. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou sa končí:

a) uplynutím doby, na ktorú bola táto Zmluva dojednaná,
b) písomnou dohodou Zmluvných strán,
c) výpoveďou tejto Zmluvy jednou Zmluvnou stranou.
V.
Záverečné ustanovenie
1.Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana dostane jeden
exemplár.
2. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán
Občianskym zákonníkom.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, že Zmluva nebola
uzatvorená v tiesni, za nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli
a na znak súhlasu zmluvu podpísali.
4. Osobné údaje sú spracovávané podľa zákona o ochrane osobných údajov, č. 18/2018 Z.z.

V Stebníku dňa 12.7.2019

...................................................
objednávateľ

..................................................
zhotoviteľ

