ZMLUVA O DIELO
Podl'a § 631 a nasl. Obchodného zákonníka

..

Čl. l. Zmluvné strany
Objednávatel': Východoslovenské múzeum v Košiciach
Sídlo: Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice
Štatutárny zástupca: PhDr. Robert Pollák - riaditeľ
IČO: 31297803
OIČ: 2021448539
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000187428/8180
Právna forma: príspevková organizácia
Zriaďovacia listina: 2002/2009-RU-18/81 05
Zhotoviteľ: Marek Kovaľ
Sídlo: C
ZastúpI
IČO: 30
OIČ: ....
Banko ••
Číslo ú

l a.s.

Bardejov

Čl. II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je prezentácia
projektom Terra Incognita.

hrnčiarskeho

remesla

na podujatí

Návšteva

stredoveku

podporeného

Čl. III. Termíny a miesto plnenia
Zhotoviteľ - autor, dielo vykoná v termíne 28.9.2013 v čase od 15.00 - 19.00 hod v areály Katovej bašty.
Čl. IV. Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky
Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, a to: 100,- €. (Slovom jednosto)
Cena za vyhotovenie
neskorších predpisov.

predmetu

zmluvy

bola stanovená

v zmysle zákona

Č.

18/1996 Z.z. o cenách v znení

Cena za vyhotovenie diela bude objednávateľovi fakturovaná v zmysle príslušných právnych predpisov a faktúra
bude zhotoviteľovi uhradená v termíne splatnosti faktúry. Zhotoviteľ vyhotoví objednávateľovi faktúru za dohodnutý
predmet diela. Zhotoviteľ je povinný splniť si všetky odvodové náležitosti.
Zhotoviteľ - autor, udeľuje týmto objednávateľovi súhlas na fotografické zdokumentovanie.
Odmena za poskytnutie práv zhotovenia fotografií je zahrnutá v odmene za vytvorenie diela.
Čl. V. Povinnosti zmluvných strán
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorovi súčinnosť na vytvorenie diela.
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dohodnutom čase a kvalite.
Zhotoviteľovi prináleží úhrada účelne vynaložených nákladov spojených s rozpracovanosťou diela v prípade
odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa z iných dôvodov ako sú neodstrániteľné nedostatky.
Čl. VI. Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.
Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce ustanoveniami obchodného
zákonníka.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za
inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane iedno VYhotovenie.
V Košiciach, dňa 17.9.2013
PhDr. Robert POllákť~
Objednávateľ
_

Marek Kovaľ
Zhotoviteľ
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