ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 32/2021
uzavretá na základe § 51 a násl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov
Čl. I
Účastníci zmluvy
Objednávateľ : MUA - Mestská umelecká agentúra Partizánske
zastúpená:
Mgr. Martina Baboľová, riaditeľka
sídlo :
Makarenkova 214/2, 958 01 Partizánske
IČO :
42149835
DIČ :
2023132672
IČ DPH :
bankové spojenie : VÚB expozitúra Partizánske
IBAN :
SK78 0200 0000 0028 1944 5357
Zhotoviteľ :

UKITAS
v zastúpení:
Terézia GREGUŠOVÁ
adresa:
dátum narodenia:
rodné číslo:
číslo OP :
bankové spojenie :
IBAN :
Čl. II
Predmet a rozsah zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť:
vystúpenie HS UKITAS počas
4. adventnej nedele , dňa 19.12.2021 /nedeľa/, v čase od 16.30h. vo výstavnej sieni DK
v Partizánskom – online prenos.
2. Dielo bude vykonané do 19.12.2021
ČI. III
Cena a platobné podmienky
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou oboch zmluvných strán vo výške =300,00€
/slovom : tristoeuro/.
2. Cena za predmet zmluvy bude objednávateľom vyplatená v hotovosti v deň uskutočnenia
predmetu tejto zmluvy.
3. Cena nie je zdanená a zdravotný odvod nie je vykonaný.

ČI. IV
Záverečné ustanovenia
1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán ako aj otázky neupravené touto zmluvou sa
spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.
2. Doplnenia oproti pôvodnému dojednaniu môžu byť riešené dodatkom k tejto zmluve
v písomnej forme po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy,
uvedené v dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ dostane jedno vyhotovenia
a objednávateľ dve vyhotovenia.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov a
informácií objednávateľom. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov. Tieto údaje
je objednávateľ oprávnený využiť na účely súvisiace s vykonaním diela v zmysle tejto
zmluvy.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasným, slobodným a
vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Partizánskom, dňa 30.11.2021

---------------------------------objednávateľ
Mgr. Martina Baboľová
riaditeľka

---------------------------------------zhotoviteľ
Terézia Gregušová

