Zmluva o dielo
Uzatvorené v zmysle § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. účtu:

Zhotoviteľ:

Liptovské múzeum v Ružomberku
Nám. Š. N. Hýroša 10, 034 50Ružomberok
PhDr. Martin Krupa, riaditeľ múzea
35993154
2020590363
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
7000481475/8180
SK47 8180 0000 0070 0048 1475
Jana Žiaranová
Nar. 17.12.1962
4. apríla 84/29, 03101 Liptovský Mikuláš
EP128437
SK60 5600 0000 0081 1511 3001

Bydlisko:
Č. OP:
Č. účtu:

II.
Predmet diela
1. V rámci realizácie projektu: „Festival pod Sidorovom - festival pastierskeho
folklóru“, č. projektu 19-441-00715 na kultúrno-vzdelávacom podujatí Festival pod
Sidorovom 2019 zabezpečí ukážky tradičného plstenia vlny, tkania a liptovského
čipkárstva.
III.
Cena za dielo
1.

Cena za vykonanie predmetu diela v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách ako cena pevná zmluvná:
Celková cena :

2.

60.- € (slovom: šesťdesiat EUR).

Odmena bude poskytovateľovi vyplatená po uskutočnení predmetu diela.
IV.
Čas a miesto plnenia
Miesto plnenia prác:
Termín: 18.8.2019

Vlkolínec

V.
Ostatné podmienky zmluvy
Poskytovateľ prehlasuje, že sú mu známe všetky práva a povinnosti na úseku ochrany
zdravia ľudí, ustanovených v Zákone č. 272/94 Zb. a 330/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov a zaväzuje sa ich dodržiavať. Poskytovateľ sa zaväzuje v plnom rozsahu
dodržiavať ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane. Zaväzuje sa
vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie požiaru, resp. havárie.
Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä
ustanovenia § 631 až 643.
VI.
Záverečné ustanovenia
V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia
vzájomnou dohodou.
Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov
riadne potvrdených a podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pre objednávateľa 1 vyhotovenie,
pre poskytovateľa 1 vyhotovenie.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.

V Ružomberku dňa 14.08.2019

______________________
PhDr. Martin Krupa

______________________
Jana Žiaranová

