Zmluva o dielo
uzatvorená podl'a §631 a nasl.
Objednávatel':
Zastúpený:
Adresa:
IČO:
DiČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Občianskeho

zákonníka

Zemplínske múzeum v Michalovciach
Mgr. DEMKO Maroš
Kostolné námestie č.1, 071 ol Michalovce
31297749
2020747850
štátna pokladnica
7000185094/8180

a
Zhotovitel':
Adresa:
Narodený:
Číslo OP:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Ján KOLESÁR
Kyjevská 3469/5, 071 ol Michalovce
10.10.1965
EB 082510
Tatra banka, a. s.
2616059413/1100

Čl. I
Predmet zmluvy
Zhotovitel' sa zaväzuje pre objednávatel'a v rámci podujatia Stredovek v múzeu (podujatie v rámci
projektu v programe Košického samosprávneho kraja - Terra Incognita) pripraviť formu a desať
moduritových odliatkov (rozmery 20 cm x 20 cm) stredovekého rytiera Alberta z Michaloviec.
Čl.II.
Dojednaný čas zhotovenia diela
Zhotovitel' sa zaväzuje dodať dojednané dielo objednávatel'ovi do 25.10.2013.
Čl. III.
Dohodnutá odmena
Objednávatel' sa zaväzuje poskytnúť zhotovitel'ovi odmenu za vykonanie diela vo výške 600 €.
Odmena bola stanovená v plnej výške, vrátane materiálových a iných nákladov potrebných na
zhotovenie diela. Odmena bude zhotovitel'ovi vyplatená do 30. dní po dokončení a odovzdaní diela
na jeho účet uvedený v zmluve.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
4.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami.
4.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia najmä
Občianskym zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.
4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumitel'ne a úplne slobodne prejavili, na
dôkaz čoho ju aj podpísali.
4.4 Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch. Každý účastník obdrží jedno vyhotovenie.
4.5 Zmluva nadobúda platnosť v zmysle zákona 546/2010 Z.z. dňom nasled~júcim po dni jej
zverejnenia na internetovej stránke objednávatel'a.

V Michalovciach 10.10.2013

;:
"<
~
za objednávatel'a

Zampllnske múzeum Michalovce
Kostolné nám. é.1

Mgr. DEMKO Maroš
riaditel'
.

~t pokladnica

é.ú.: 7000185094/818(1
31297749
~~UIČ: 2020147850

/

~to;

(

za zhotovitel'a

//
7

