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Zmluva uzatvorená v zmysle§ 51 Občianskeho zákonníka 

Objednávateľ: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 

I. Zmluvné strany: 

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 
M. R. Štefánika 875/200,093 Ol Vranov nad Topľou 
Ing. Alfonzom Kobielskym 
35519088 
2020630898 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK34 0900 0000 0005 6074 9407 

a 

Dodávateľ: Ing. Vlasta Štefánikova 
Trvalé bydlisko: Viničná 258/23, 093 Ol Vranov nad Topľou 

II. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie podkladov a administratívne spracovanie 
celého procesu podlimitnej zákazky - predmet zákazky "DODÁVKA KINOSEDADIEL 
VRÁTANE ICH MONTÁŽE", v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

III. Cena a platobné podmienky 

l. Cena za vypracovanie a dodanie predmetu zmluvy podľa čl. II. je určená dohodou 
zmluvných strán a to vo výške: 300 eur, slovom: tristoeur. 
Dohodnutú sumu vyplatí objednávateľ dodávateľovi po ukončení celého procesu verejného 
obstarávania uvedenom v čl. II. tejto zmluvy prevodom na účet, oproti podpísaniu tejto 
zmluvy. Zmluva slúži ako daňový doklad. 

IV. Zmena zmluvy 

Zmluvu možno meniť iba písomne, a to dodatkami k tejto zmluve na základe dohody 
zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 



V. Doba platnosti zmluvy 

l. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu a uzatvára sa na dobu určitú do 27.12.2016. 

2. Zmluva sa môže ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou. 

VI. Záverečné ustanovenia 

l. Podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu (ZDP) sa zmluvné strany 
dohodli, že z vyplatenej odmeny nie je zrazená zrážková daň. Objednávateľ je povinný túto 
dohodn oznámiť správcovi dane. 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo 
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, vyjadruje ich vôľu, jej obsahu rozumejú a preto ju na 
znak súhlasu slobodne a vážne svojimi podpismi potvrdzujú. 

Vo Vranove nad Topľou, dňa 7. septembra 2016 

Objednávateľ: Dodávateľ: 

-- -- --




