
ZMLUVA O D|ELO
uzavretá podťa § 536 a nast.

medzi
Zhotovite[:
Adresa:
lČo:
DlČ:
Bankové spojenie:

Telefón:
E-mail:
(d atej ten,,zhotovitel"')

íl

objednávateť (škota):

Adresa:
lčo:
DlČ:
Bankové spojenie:

Tetefón:
E-mai[:
{d'alej len,,objednávateť')

Obchodného zákonníka v platnom znení

Cultura Humana, o. z.
Nezábudkov á 24, 821 0í Bratislava
42180117
2073079608

0903 969798, 0949 878778
vychovnepodujatial @gmail. com, vychovnepodujatia@gmai[-com

Stredná odborná škota potytechnická
Demánovská §efta 669, 031 01 Liptovský Mikutáš - Patúdzka

.Ň.'.e:ú.'..ťi;.'.7i.,í:ď:'"::.::::::;;'' . ň...".,.|.d

l. Predmet zmluvy
predmetom tejto zmtuvy je závázok zhotoviteth zrealizovať pre fiakov/Študentov Škoty (d'atej ten

,,účastníci") dohodnutý počet výchovných koncertov ,,VianoČný koncert 2018' (d'atej len

,,podujatie"} v trvaní cca. 45 minút.
Počet lnýchovných podujatí: 1.
ptánovaný termín konania rnýchovného podujatia: 17.17.?018 , podta dohovoru.

Miesto konania výchovného podujatia: škota.

lt. Odmena
Zmtwné strany sa dohodti na odmene vo výŠke 300,- € {slovom tristo eur) za podujatie.

odmena bude vyplatená formou kuttúrnych poukazov Ministerstva kuttúry 5R 2018 a/atebo
v peňažných prostriedkoch formou vktadulprevodu na bankový ÚČet zhotoviteťa.

llI. Práva a povinnosti
objednávateť sa zavázuje ptatné kuttúrne poukazy MK SR pre rok 2018 zastať poŠtou ako poistenú

tisiovú zásietku s ceninou 1. triedou najneskór 14. novembra 20t8 na adresu zhotovitela.
V prípade úhrady v peňažných prostriedkoch je objednavateť povinný ptatbu zrealizovať formou
vtiaciu (v banke, na'pošte}-alebo prevodu na bankový účet zhotoviteťa najneskór 7 dní od termínu
konaniavýchovného'podujatia, do ,,Správy pre prijímatet'a" uvedie názov škoty.

Zhotoviteť sa zavázuje zabezpečiť program rnýchovného podujatia v zmysle Čtánku l. tejto zmluvy,
účinkujúcich, ich hoňoráre a dopravu, vybavenie ozvučovacou aparatúrou.

objednávateť sa zavázuje zabezpečiť vhodný priestor pre konanie výchovného podujatia
s pdvodom etektrického napátia 220V na vlastné náktady.

objednávateť zabezpečí prítomnost účastníkov v mieste konania rnýchovného podljatia na.presne

doňodnutý termín a'čas. bneskorený začiatok m6že mať za nástedok skrátenie dlŽky podujatia.



objednávateťzabezpečí dostatočný pedagogický dozor zodpovedajúci poČtu ÚČastníkov, pred
poáujatím ich poučío vhodnom správaní ia na kuttúrnom podujati. Za prípadné škody zapríČinené
účastníkmi zodpovedá objednávateť.
Obe zmluvné strany sú povinné druhú stranu bezodkladne informovať o vŠetkých okolnostiach,
ktoré by mohti Uráňir konaniu rnýchovného podujatia podth dohodnutých podmienok (Žvetná
pohroma, havária, ochorenie, epidémia apod.}. Nesplnenie tejto povinnosti móŽe byť ddvodom
k odstúpeniu od zmtuvy
ptánovaný termín konania rnýchovného podujatia je možné zmeniť len po vzájomnej konzultácii
a akceptácii oboch zmtwných strán.
Za objednávateth je oprávnený jednať riaditet7zástupca škoty atebo ním detegovaná osoba, za
zhotoviteth štatutár atebo manažér.

s obiednávatetbm.

lv. záverečné ustanovenia
Táto zmtwa je závázná.
Zmtuvné strany sa oboznámil,i s obsahom tejto zmluvy a na znak súhtasu ju podpisujÚ.

Zmtuva je zhotovená v dvoch exemptároch, pričom každá zmluvná strana si ponechá jeden.

V Bratislave, dňa 09.11.2018
/ ,^ 
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Zhotovitel (pečiatka a podpis) Objednávateť (pečiatka a podpis)

potvrdzujeme Yám prijatie kultúrnycll poukmov lt( SR 2018 v hodnote 300 EUR.
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