
Zmluva č. 5/2020 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 
medzi účastníkmi zmluvy: 

Objednávateľ:          Zemplínske osvetové stredisko   
Sídlo:            Gorkého č. 1 , 071 01 Michalovce  

v zastúpení:           Mgr. Eva Raffayová - riaditeľka  

Bankové spojenie:         Štátna pokladnica  

IBAN:                         SK4981800000007000591631  

IČO:            31297722  

a 

Poskytovateľ:           Mgr. Viera Džoganová 
Rodné číslo:        

Adresa:                             

IBAN:                            

 
Čl. I. Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je vedenie rozborového seminára a člen v odbornej porote pre krajskú súťažnú prehliadku mládežníckych 

speváckych zborov  – „ MLÁDEŽ SPIEVA “, dňa 28.02.2020 v galérií ZOS  Michalovce. 

Čl. II. Odmena a jej splatnosť 

 
1. Odmena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo v súlade s § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a odmenách 

v znení neskorších zmien a činí 130,00 € / jednostotridsať eur /. Odmena je konečná. 

2. Odmenu predmetu zmluvy objednávateľ uhradí poskytovateľovi do 5 dní odo dňa realizácie predmetu zmluvy na účet 

poskytovateľa. 

3. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o dani z príjmov“) dohodli, že z odmeny sa daň podľa § 43 zákona o dani z príjmov nevyberie a táto odmena 

bude Poskytovateľovi vyplatená v celej sume bez vybratia dane zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Poskytovateľ si 

túto odmenu zdaní sám v daňovom priznaní. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že akékoľvek prípadné ďalšie poplatkové, 

odvodové alebo daňové povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov voči príslušným orgánom alebo 

organizáciám, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy a to z dôvodu vyplatenia Odmeny, 

bude znášať v celom rozsahu výlučne poskytovateľ, pričom túto skutočnosť Poskytovateľ potvrdzuje svojim podpisom na tejto 

Zmluve.  

 

Čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby poskytovateľ mohol vykonávať svoju 

činnosť v požadovanom rozsahu, kvalite a časovom limite. 

2. Poskytovateľ je povinný dodržiavať organizačno-technické, prevádzkové normy a organizačné pokyny dané objednávateľom. 

 
Čl. IV. Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva je vystavená v dvoch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis. 

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

3. Právne skutočnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, 

Autorského zákona v platnom znení a ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré môžu mať alebo 

majú vzťah k právnym a iným skutočnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, že Zmluva nebola uzatvorená v tiesni, za nevýhodných 

podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpísali.  
 
Spracovanie osobných údajov podľa článku 13 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov), resp. podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení. 
 

V Michalovciach, dňa 24.02.2020  

 

Objednávateľ:       Poskytovateľ: 

Mgr. Eva Raffayová- riaditeľka                             

 


