
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

   Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín  

Zastúpený:  PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka  

IČO:   36145050  DIČ: 2021442071 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:     IBAN:  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:   Róbert Kočan  

   Jarná 11, 058 01 Poprad  

IČO:   32881100  

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:     IBAN:  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je premietanie prierezu výtvarnej tvorby a cestovateľských  výprav 

autora v rámci podujatia „Noc múzeí a galérii 2014, ktoré objednávateľ uskutočňuje 17.mája 2014 

v budove Župného domu na Hviezdoslavovom námestí 11 v Dolnom Kubíne.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že sa osobne zúčastní vyššie uvedeného podujatia. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že za predmet plnenia zaplatí dohodnutú cenu. 

 

Článok III. 

Zmluvná cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo zadané v predmete zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela vo výške 50 eur (slovom 

päťdesiat eur), v cene sú zahrnuté aj cestovné náklady. Cena bude poukázaná na účet zhotoviteľa do 

30 dní od odovzdania predmetu zmluvy v zmysle čl.1, bod.1  

 

Článok IV. 

Iné podmienky 
1. Pre túto zmluvu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä ustanovenia § 631 až 

643. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán dostane jeden rovnopis. 

2. Zmena alebo zrušenie zmluvy sa môže uskutočniť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 

3. Zmluva nadobúda platnosť odo dňa jej podpísania zúčastnenými stranami a účinnosť dňom jej 

zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli na znak čoho ju potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

 

V Dolnom Kubíne, 16.5.2014 

 

 

PhDr. Eva Ľuptáková, v. r.      Róbert Kočan, v. r. 

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

            objednávateľ              zhotoviteľ 


