Zmluva o dielo č. 17
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. I Zmluvné strany
Objednávateľ: Názov: Pezinské kultúrne centrum
Sídlo: Holubyho 42, 902 01 Pezinok
Zast.: Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka
Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 189695167/0900
IČO: 42129168
DIČ: 2022517893
( ďalej objednávateľ )
Zhotoviteľ:

Meno, priezvisko: Natália Noskovičová
Adresa: Moyzesova 28, 902 01 Pezinok
Narodený/á: 30.04.2000
Rodné číslo: 005430/1434
Číslo OP: ET 211216
( ďalej zhotoviteľ )

Čl.II
Úvodné ustanovenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II tejto
zmluvy, zároveň sa zaväzuje priebežne informovať príkazcu o postupe pri plnení predmetu zmluvy.
Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že zdanenie príjmu si vykoná sám.
Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu
podľa článku V. tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný spolupracovať s zhotoviteľom, poskytnúť mu
všetky potrebné podklady na splnenie príkazu. Objednávateľ nenesie voči zhotoviteľovi nijaké
záväzky týkajúce sa jeho daňových povinností, poistenia a zodpovednosti za škodu, ktorá môže
vzniknúť zhotoviteľovi, resp. zhotoviteľ si ju pri svojej činnosti môže spôsobiť tretím osobám.

Čl. III
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je: hosteska + vlajkonosička pri realizácii podujatia Dychovky v Preši 2017
dňa 13.8.2017 v Zámockom parku v Pezinku.

Čl. III
Termíny a miesto plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy v období: 13.8.2017
Miestom plnenia zmluvy o dielo je Zámocký park Pezinok.

Čl. IV.
Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky
Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, a to nasledujúco: 25,- €
(slovom: dvadsaťpäťeur).
Cena diela bude uhradená: v hotovosti po vykonaní diela.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.
Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce ustanoveniami
obchodného zákonníka.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá
v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a
zrozumiteľne.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

V Pezinku, dňa 11.8.2017

………………………………………..
objednávateľ

………………………………………
zhotoviteľ

