Prí kazná zm|uva č . 112019
Zmluvné strany

Prí kazca:
fortna:

Žitnoostrovské mú zeum Dunajská Streda

(právo konať nazil<lade RozhodnutiaTrnavské ho samosprávneho

kajač . 1357

zo dňa

o vydaní zriaďovacej listiny a na základe potvrdenia o registrácii mú zea vydané ho
č í slomRM36198zo dňa31.7. 1998).

l. aprí la2002

MK SR

pod. reg.

prí spevkováotganizácia
Š tatutámy zástupca: Mgr. Ivan Nagy, riaditel'ŽM
Sí dlo:
Dunaiská Streda, Mú zejnáě.2
Bankové spojenie: Š tátnapokladnicá
Č í sloú ětu:
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0049 1040
IČ o:
3608704l
DIČ :
2a2I425692
Právna

ďalej ako,,prí kazca"
a

Prí kazní k:
Trvalo bytom

č í sloop:

Narodený:
Cí slo ú č tu:
ďalej ako ,,prí kazní k"

uzavreli dneš né ho dňa v sú lade s ustanovení m §724 a nasl. zákona č . 4011964 Zb. Obč iansky
zákonní k vznení neskorš í ch predpisov (ďalej len,,Obč iansky zákonní k") apodť a §8 ods.1 zákona
č .59512003 o dani z prí jmov v zneni neskorš í ch zmien.

I.

Predmet zmluvy

Prí kazní k sa zavázuje pre prí kazcu vykonať nasledovnú č innosť :odborná prednáš ka pre š tudentov
stredných š kól.
Té ma prednáš ky: 30. výroč ie než nej revolú cie - novembrové udalosti v r. 1989.

Prí kazní ksa zavázuje, ž e predmet plnenia sa vykoná dňa: 20.11.2019 v priestoroch výstavné ho
pavilónu ŽM.

il.

Pokyny prí kazní ka a sp6sob plnenia závázk'u

Pri plnení tejto zmluvy saprí kazní kzavázuje uplatniť dojednania tejto zmluvy.
Prí kazní k je povinný svoju č innosť zabezpeěovať s nálež itou odbornou starostlivosť ou a v sú lade so
záujmami prí kazcu.

Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve
prí kazní kzaviazal v tejto zmluve vykonať .

je

splnený riadnym vykonaní m č innosti, ktoré sa

i

Prí kazní kbude informovať prikazcu o vš etkých svojich krokoch a ú konoch, vzniknutých prí padných
ť až kostiacha komplikáciách sú visiacich s ú speš ným organizovaní m akcie.
III.Odmenao náhrada nákladov

Prí kazní kmá nárok na odmenu vo qýš ke 50,00 EUR (slovom: páť desiat EUR). Rozpoč tová polož ka
obsahuje okrem honorára aj cestovné náklady.

Prí kazca neposkytne prí kazní kovi po podpise tejto zmluvy preddavok na náklady spojené
s

vykonávaní mprí kazu.

Dohodnutá odmena bude uhradená na ú č eta to do 10 dní po vykonaní predmetu zmluvy uvedené ho
v bode I.
Iy . záv er eč né ustanovenia
Zmeny tejto zmluvy vyž adujú formu pí somné hododatku podpí sané hooboma zmluvnými stranami.

povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obč ianskym
zákonní kom a ostatnými právnymi predpismi platnými naú zemí Slovenskej republiky.
Táto zmluva nadobú da platnosť a ú č innosťdňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Ptáva

a

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosť ou originálu.

Zmluvné strany vyhlasujú , ž e si tú to zmluvu preč í taliaž e táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá
ich skutoč nej vóli, ktorú si vzájomne váž ne, zrozumitelne a ú plne slobodne prejavili, na dókaz č oho
pripájajú svoje podpisy.

VD.S

dňa 19.11.2019

Mgr.Ivan
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