Zmluva o dielo č. 004/2017
uzatvorená v zmysle § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. Autorského zákona v znení neskorších
predpisov
USPORIADATEĽOM:
Názov: Kultúrne centrum Bojnice
so sídlom: Hurbanovo námestie č. 19/41, 972 01 BOJNICE
zastúpeným riaditeľkou: Ing. Emíliou Belianskou
IČO: 42024960 * DIČ 2022471330 * IČ DPH : SK 2022471330
bankové spojenie: SLSP a.s., pobočka Prievidza
a
ZHOTOVITEĽ
Meno a priezvisko : Jana Pronská
Dátum narodenia :
Adresa trvalého pobytu: Hlavná adresa 774/130, 053 33 Nálepkovo
Číslo OP :
IBAN:
takto:
I.
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa – autorská beseda v rámci projektu Kedy nám je
s knihou dobre za týchto všeobecných podmienok:
a) miesto konania: Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m., prevádzka Mestská knižnica Bojnice,
Hurbanovo nám. 61/68, Bojnice
b) termín konania: 26.4.2017 o 16.00 h
c) názov podujatia, programu: Beseda s Janou Pronskou
II.
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo – autorskú besedu a záväzok
objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie. Objednávateľ je povinný poskytnúť
zhotoviteľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne vykonanie diela.
II.
Zmluvné strany sa dohodli na výške odplaty - cenu za dielo stanovili v zmysle zákona č.18/1996
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou na: 100,00 € (slovom jednosto eur), ktoré budú
vyplatené na účet zhotoviteľa najneskôr do 10. mája 2017. Náležitosti vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov týkajúcich sa daňových a odvodových povinností si zabezpečuje
zhotoviteľ.
III.
1. Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského
zákona a inými právnymi predpismi v platnom znení.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo strán obdrží jeden podpísaný
rovnopis.
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe
pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za iných nevýhodných
podmienok a v dobe podpisu zmluvy neboli známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah
a účinnosť.
V Bojniciach dňa 20.4.2017
Zhotoviteľ:

Za usporiadateľa :

