
Zmluva o die]o
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Zčastľený:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č.  účtu:

Dodávatel':
Rodné číslo:
Dátum narodenia:
Adresa:
Č. účtu:

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Oravský Podzámok č.9, 027 41
PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka múzea
36145106
2021437913
Štátna pokladnica
7000481213/8180

Radovan Hrbek

11.

Predmet diela

Predmetom  tejto  Zmluvy je  vykonanie  služby:  hudobné  vystúpenie  dobovej  hudby
skupiny Artio, dňa 3.7.2022 na Oravskom hrade na  podujatí Sokoliar kráľova pýcha.

111.

Cena za dielo a platobné podmienky

Cena  za  zhotovenie  predmetu  zmluvy  v rozsahu  čl.   11.  tejto  zmluvy  je  stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.  18/96 Z.z. o cenách ako cena pevná zmluvná vo
výške   :   300,-€   sDPH   (slovom:   tristo   eur).   Daňové   a   odvodové   povinnosti   si   musĺ
vysporiadat' dodávateľ sám. Dohodnutá čiastka bude vyplatená do 5 dní po skončení diela.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán
Dodávateľ sa zaväzuje predvádzať všetkým návštevníkom dobovú stredoveku hudbu.
Objednávateľ sa zaväzuje, že službu prevezme a  zaplatí dohodnutú cenu.



V.
Zodpovednost' a náhrada škody

Ak niektorá zo zmluvných strán poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povimá
nahradiť škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak by preukázala, že porušenie povimosti
bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

VI.
Ostatné zmluvné podmienky

Dodávateľ    bude    pri    plnenĺ    predmetu    tejto    zmluvy    postupovať    sodbomou
starostlivosťou,   zaväzuje   sa   dodržiavať   všeobecne   záväzné   predpisy,   technické   nomy
a podmienky tejto zmluvy.
Dodávateľ záväzne prehlasuje, že na predmetnú činnosť má potrebné zariadenia a   finančnú
zábezpeku na túto činnosť.
Objednávateľ   a dodávateľ   sa   zaväzujú,   Že   obchodné   a technické   informácie   súvisiace
s predmetom  tejto  zmluvy,  ktoré  boli  zverené  zmluvnýn  partnerom,  nesprístupnia  tretĺm
osobám bez vzájomného písomného  súhlasu alebo tieto  informácie nepoužijú pre iné účely,
ako pre plnenie tejto zmluvy.
V  pn'pade  odstúpenia  od  zmluvy  oprávnená  strana  má  nárok  na  uplatnenie  a vymáhanie
účelne   vynaložených   nákladov,   spojených   so   zabezpečovaním   plnenia,   náhrady   Škody
a odstupného vo výške skutočných nákladov.

VII.
Záverečné ustanovenia

V prípade,  Že  vzniknú  spory vyplývajúce  z   tejto  zmluvy,  zmluvné  strany  ich riešia
vzájomnou dohodou.  Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať
o rozhodnutie prĺslušný súd.
Meniť  alebo  dopĺňať  text  tejto  zmluvy je  možné  len  formou  pĺsomných  dodatkov  riadne
potvrdených a podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Táto  zmluva je  vypracovaná v dvoch  vyhotoveniach,  pre  objednávateľa  1  vyhotovenie,  pre
zhotoviteľa 1  vyhotovenie.
Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účimost'
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a na webstránke
Oravského múzea.

V Oravskom Podzámku, 22.6.2022

PaedDr. Mária Jagnešáková
0 b j e d n á v a t e 1'

Radovan Hrbek
Dodávateľ


