ZMLUVA O DIELE
Objednávateľ:

Mesto Fiľakovo

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
00316075

Zastúpený:
(ďalej len „objednávateľ"]

Mgr. Attila AGóCS PhD.

a
Zhotoviteľ:
Meno a priezvisko
Trvalé bydlisko:
Dátum narodenia:
Číslo OP:

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo:
I.

Predm et zmluvy

Predmetom zmluvy je dodanie diela:
Celková réžia a riadenie kultúrneho podujatia „Spoznajte nás - prezentácia súborov
KC Fiľakovo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky, č.
žiadosti 138373.
(ďalej len dielo].
II.
Vykonanie diela a jeho plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi do 18. decembra 2015.
2. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela je viazaný pokynmi objednávateľa.
3. Objednávateľ prevezme dielo za účasti oboch zmluvných strán.
III.
Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody

1. Vlastníkom zhotovovaného diela je zhotoviteľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na ňom.
2. Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa odovzdaním diela.
IV.
Cena a platobné podmienky

1. Za vykonanie diela a jeho použitie podľa článku V. tejto zmluvy zaplatí objednávateľ
zhotoviteľovi 200,- €, slovom dvesto eur/00 c.

v.
Autorské práva a udelenie súhlasu s použitím diela

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vysporiada právo autora.
2. Copyright k dielu patrí zhotoviteľovi.
3. Zhotoviteľ udeľuje touto zmluvou používateľovi súhlas na použitie diela v neobmedzenom
počte.
VI.
Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ odovzdá dielo s vadami, ktoré ho
robia nespôsobilým použitia na dohodnutý účel alebo ak ho neodovzdá v dohodnutom čase.
2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ poruší svoje záväzky podľa
článku IV (platobné podmienky).
3. Odstúpenie od zmluvy sa musí vykonať písomne.
4. Pri odstúpení od zmluvy majú zmluvné strany právo na vrátenie nákladov a vzniknutej
škody podľa ustanovenia § 351 Obchodného zákonníka.
VII.
Spoločné ustanovenia

1. Touto zmluvou sa nezakladá žiadna právnická osoba. Záväzky každej zmluvnej strany sa
obmedzujú iba na záväzky touto zmluvou určené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky informácie, ktoré si v súvislosti s činnosťou podľa tejto
zmluvy vymenia, sú informáciami dôvernými a sú určené výlučne len pre ich vnútornú
potrebu.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť navzájom svoje dobré meno, rešpektovať sa ako
obchodní partneri a neuskutočniť žiadne úkony, ktorými by mohli ohroziť záujmy druhej
strany.
4. Otázky výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
2. Zmeny alebo dodatky k tejto zmluve je možné dohodnúť len písomne. Dohody uskutočnené
pred alebo po podpísaní zmluvy, pri ktorých nebola dodržaná písomná forma, sú neplatné.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných strán.
Vo Fiľakove, dňa 15.12. 2015.

objednávateľ

zhotovíte!’

