Zmluva o poskytnutí služby č. 33 /2020
uzatvorená v zmysle ust. § 51 Zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Bankové spojenie
Číslo účtu:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
Nám. SNP 1, Banská Bystrica, 97401
42299268
2023528463
nie je platiteľom DPH
registri oblastných organizácii Ministerstva Dopravy
ČSOB, a.s.
SK18 7500 0000 0040 1614 8825

Zastúpený:

Ing. Jiří Peč, PhD.

a
Poskytovateľ:
Adresa:
Rodné číslo:
Číslo účtu IBAN:

Ľudmila Ľuptáková
Skliarovo 176, Detva
825927/7543
SK20 0900 0000 0051 7165 1740

Uzatvárajú túto zmluvu s nasledovným obsahom:
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je
1. Záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi v dohodnutom termíne a rozsahu jednorazovú
príležitostnú službu: predvádzanie dobového remesla (bylinkárstvo) na podujatí Kráľovská svadba –
5.9.2020, 10:00-19:00, Pustý hrad Zvolen
2. Záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za poskytnutú službu dohodnutú odmenu.
Odmena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene vo výške 50 €, slovom: päťdesiat eur
2. Objednávateľ vyplatí poskytovateľovi odmenu po riadnom poskytnutí služby bankovým prevodom
na účet poskytovateľa, najneskôr do 30 dní po poskytnutí služby.
3. Poskytnutá služba sa považuje splnenú ak bola vykonaná riadne, v dohodnutom termíne, na
dohodnutom mieste a v zodpovedajúcej kvalite
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ je povinný:
- vykonať službu osobne, samostatne, bez toho, aby mu objednávateľ určoval postup jeho činnosti, s
výnimkou plnenia pokynov objednávateľa týkajúcich sa organizácie a obsahu samotného podujatia,

- poskytovateľ je povinný vysporiadať si sám za seba prípadné vzniknuté daňové povinnosti a
povinnosti voči ostatným inštitúciám, súvisiace s odmenou.
2. Objednávateľ je povinný:
- poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie služby. Za súčinnosť podľa tejto zmluvy
sa považuje najmä umožnenie plnenia tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu, na dohodnutom mieste a
v dohodnutom termíne
- objednávateľ má právo vyhotoviť originál a rozmnoženiny zvukovo-obrazového záznamu podujatia,
ktorého súčasťou je poskytnutá služba v zmysle tejto zmluvy, na vytvorenie zostrihov, propagáciu a
na archívne účely.
Ochrana osobných údajov
Autor podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady EÚ č. 2016/679 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,
ktorými sa mení zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch udeľuje objednávateľovi
súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov.

Záverečné ustanovenia
1. Všetky body tejto dohody sú jej podstatnými náležitosťami.
2. Všetky zmeny alebo doplnky k tejto dohode možno urobiť len formou písomných dodatkov.
3. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma stranami.
4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden exemplár.
5. Pre vzťahy medzi objednávateľom a účinkujúcim, ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto zmluve,
platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.

V Banskej Bystrici, 4.9.2020

.................................................
Poskytovateľ

.....................................................
Objednávateľ

