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

/17#47%/

1.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Oravský Podzámok č.9, 027 41
PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditel'ka múzea
36145106

2021437913

Bankové spojenie:
Č. účtu:

Dodávateľ:
Adresa:

Štátna pokladnica
7000481213/8180

Martin Rusnák

Dátum narodenia:
Číslo občianského:
Č. účtu:

11.

Predmet diela
Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie služby: ukážka kožiarskeho remesla, dňa
31.7.2022 na Oravskom hrade na podujatí Putovanie za remeslom.

111.

Cena za dielo a p]atobné podmienlqr
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 : 100,-€ s DPH (slovom: sto eur). Daňové a odvodové povinnosti si musí vysporiadať
dodávateľ sám. Dohodnutá čiastka bude vyplatená do 5 dnĺ po skončení diela.

IV.

Práva a povinnosti zmluvných strán
Dodávateľ sa zaväzuje predvádzať všetkým návštevníkom ukážku kožiarského remeslá.
Objednávatel' sa zaväzuj e, Že službu prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.

V.

Zodpovednosť a náhrada škody
Akniektorázozmluvnýchstránporušísvojupovimosťzozáväzkovéhovzt'ahu,jepovinná
nahradiťškodutýmspôsobenú,okremprípadu,akbypreukázala,žeporušeniepovinnosti
bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

VI.

Ostatné zmluvné podmienky

Dodávateľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovat' 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 čimosť.
Objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú, že obchodné atechnické informácie súvisiace
s predmetom tejto zmluvy, ktoré boli zverené zmluvným partnerom, nesprĺstupnia tretĺm
osobám bez vzájomného pĺsomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely,
ako pre plnenie tejto zmluvy.
V prípade 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

oMreonzít,o:ĺneubt;e ä:ľ;Sĺ[#ýtesŕtd.tejto zmĺuvy je možné ten fomou písomných dodatkov ríadne
potvrdenýchapodpísanýchoprávnenýmizástupcamizmluvnýchstrán.
Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pre objednávateľa 1 vyhotovenie, pre
zhotoviteľa 1 vyhotovenie.

Tátozmluvanadobúdaplatnost'dňompodpisuobidvomazmluvnýmistranamiaúčinnost'
dňomnasledujúcimpodnijejzverejneniavCentrálnomregistrizmlúvanawebstránke
Oravského múzea.

V Oravskom Podzámku, 28.7.2022

____._---------------------------_

PaedDr. Mária Jagnešáková
Objednávateľ

___--------------------------_-

Martin Rusnák
Dodávateľ

