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ZMLUVA 0  DIELO
uzavretá podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom zneni'

medzi
Zhotovitel':
Adresa:
lčo:
DIČ:

Bankové spojenie:

Telefón:
E-mail:

(ďalej len ,,zhotovitel")

a
Objednávatel' (škola ) :
Adresa:
lčo:
DIČ:

Bankové spojenie:

Telefón:
E-mail:

(ďalej len ,,objednávatel'")

Cultura Humana,  o.  z.
Nezábudková 24,  821  01  Bratislava
42180112

2023079608
Všeobecná úverová banka,  a. s.,
IBAN:  SK15 0200 0000 0027 8090 9555,  BIC:  SUBASKBX

0903 969798, 0949 878778
vychovnepodujatíal @gmailcom, vychovnepodujatia@gmail.com

Spojená škoLa
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1.  Predmet zmLuvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitel'a zrealizovať pre žíakov a pedagogických
zamestnancov školy (ďalej  len  „účastni'ci") kultúrno-výchovné podujatie akreditované MK SR
„Streetdance workshop"  (ďalej len „podujatie") formou elektronického prenosu (ďalej len
"Online``).
Realizáďa výchovného podujatia: december 2020.

11.  Odmena
Zmluvné strany sa dohodli na odmene vo výške vstupného 4,-€ (slovom štyri eurá) za účastni'ka.
Predpokladaný počet účastni'kov:  100.
Odmena bude vyplatená formou kultúrnych poukazov Ministerstva kultúry SR a/alebo v peňažných
prostn.edkoch formou vkladu/prevodu na bankový účet zhotovitel'a.

111.  Práva a povinnosti
Zhotovitel' sa zaväzuje zabezpečit' program výchovného podujatia v zmysle článku 1. tejto zmluvy,
účinkujúďch,  potrebné rekvizity a nástroje, obrazovo-zvukové technické vybavenie a umiestnenie
na webovej stránke.
ZhotoviteL' sa zaväzuje spn'stupnit' podujatíe účastni'kom formou neverejného webového odkazu
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ZhotoviteL' nezabezpečuje priji'macie technícké zariadeníe (PC, tabLet, android apod. ) a samotné
pripojenie do siete internet ani poplatky s tým spojené.
Objednávatel' sa zaväzuje účastm'kom spn'stupniť link primeranou formou a zároveň im
rozdistribuovat' USB kL'úče.



Objednávatel' sa zaväzuje platné kultúrne poukazy MK SR zaslať poštou ako poistenú Listovú
zásielku s ceninou v čase ich platnosti na adresu zhotovitel'a. V pn'pade úhrady odmeny alebo jej
častí v peňažných prostriedkoch, je objednávatel' povinný pLatbu zrealízovať formou vkladu (v
banke, na pošte) alebo prevodu na bankový účet zhotovitel'a najneskôr 7 dní od termínu konania
podujatia, do „Správy pre priji'matel'a`` uvedíe názov školy a celkový počet zúčastnených
účastni'kov,  pričom fakturácia sa nevyžaduje.
Objednávatel' sa zaväzuje bezprostredne po konani' podujatia zhotovitel'ovi mailom oznámiť
celkový počet zúčastnených účastníkov.

lv. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je záväzná.
Zmluvu je možné menit' pi'somnou formou,  pričom zmeny musia byt' odsúhlasené oboma
zmluvnými stranami.
Zmluvné strany sa oboznámiu s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú.
Zmluva je zhotovená v dvoch exemplároch,  pričom každá zmluvná strana si ponechá jeden.

''

V Bratislave,  dňa 31.10.2020
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občiansl(e  združenie
Nezábudková  24,  82101   Bratislava

IČO:  42180112,  DIČ:  2023079608

Zhotovitel' (pečiatka a podpis)
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Objedná (pečiatka a podpis)
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občicinskezdruženie
NezábLic,LI<o\ĺá  24.   82101    Bratis,la\,ĺ'a

IČ0.  412180112,  DIČ.  2023079608dĹ+ -.=


