
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č.  94 / 19 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 

  

Čl. I 

Zmluvné strany 

   
1. Kultúrne centrum Abova 

so sídlom: Bidovce 206, 044 45 Bidovce 

zastúpený: Mgr. Ľubomír Grega 

IČO: 42 104 033 

kontakt: kultura.abova@vucke.sk 

                   0917 525 665 

(ďalej len Organizátor)  

  

 

2. Miroslav Janič 
bytom:  

rodné číslo:  

číslo OP:  

tel.číslo:  
číslo účtu:  

(ďalej len Partner)  

Čl. II 

Predmet zmluvy 

  

  

1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán v rámci projektu 7.ročník Rezbársky 

plenér „ História Abova v umeleckej tvorbe " . 

 

  

2. Rezbársky plenér v rámci projektu 7.ročník Rezbársky plenér „ História Abova 

v umeleckej tvorbe "sa uskutoční v dňoch 23. až 27. 9. 2019 v Ďurkove  so začiatkom 

od 9:00 hod. do 17:00 hod. v priestoroch parku pri KD Ďurkov. 

 

 

 

Čl. III 

Čas plnenia a záväzky zmluvných strán 

 

  

1. Organizátor sa zaväzuje zrealizovať 7.ročník Rezbársky plenér „ História Abova 

v umeleckej tvorbe " v dňoch 23. až 27. 9. 2019 v Ďurkove  so začiatkom od 9:00 hod. do 

17:00 hod. v priestoroch parku pri KD Ďurkov. 

 

 

2. Partner  na 7. ročníku Rezbárskeho plenéra zhotoví umelecké dielo  (socha z dreva), na 

námete príbehov z Olšavskej doliny po dohode s organizátorom, za finančnú odmenu, ktorá je 

stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších zmien a doplnkov vo výške  400 € ( štyristo EUR). 

mailto:kultura.abova@vucke.sk


3. Umelecké dielo (sochu z dreva) partner zhotoví v čase od 23.9.2019 do  27.9.2019 v  

v Ďurkove  so začiatkom od 9:00 hod. do 17:00 hod. v priestoroch parku pri KD 

Ďurkov. 
 

 

4. Odmena je splatná po ukončení práce a odovzdaní umeleckého diela (socha z dreva)  

a Organizátor  ju uhradí Partnerovi   na jeho účet. 

 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

  

  

1.   Zmluva je napísaná v dvoch vyhotoveniach a každý účastník dostane jedno vyhotovenie.  

  

2.  Zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán, a to vo forme písomného 

dodatku.  

 

3.   Partner  je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny objednávateľa. 

 

4.   Partner je povinný podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. príjem z ceny 

zdaniť prostredníctvom podaného daňového priznania za rok 2018.  

 

5.  Táto zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. V zmysle 

ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964  Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 

6.  Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj 

spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo 

vylúčená a zároveň vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 

 

 
Ako dotknutá osoba v zmysle  zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svoj súhlas na 

spracovanie a uchovávanie osobných údajov na personálne, mzdové spracovanie v súlade s osobitnými zákonmi. 

Poskytovateľ údajov vyhlasuje, že týmto je včas a riadne informovaný o spracovávaní a získavaní jeho osobných 

údajov. Informácie budú spracovávané a uchovávané pre účely evidencie Kultúrneho centra Abova, Bidovce. 

 

Súhlasím / nesúhlasím so zverejňovaním kolektívnych fotografií a fotografií z vyššie uvedeného podujatia na 

oficiálnej webovej stránke Kultúrneho centra Abova, na oficiálnej webovej stránke vášho zriaďovateľa 

(web.vucke.sk), na sociálnych sieťach oboch organizácií a internej  fotodokumentácii.  Tento súhlas udeľujem aj 

na archiváciu vyhotovených fotografií počas zákonom stanovenej lehoty, alebo po dobu písomného odvolania. 
  

 

V Bidovciach, dňa 23.09. 2019 
 

 

 

 

...................................................                  ................................................ 

                Partner                       Organizátor             


