
Projekt Belopotockého Mikuláš 2018 - celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých  

z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. 

S finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš. 

ZMLUVA O DIELO č. 57/2018 
uzatvorená podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a Autorského zákona 

 

 
I. ZMLUVNÉ STRANY 

1. Objednávateľ:  Liptovské  kultúrne  stredisko v Liptovskom Mikuláši 

    sídlo:  Ul. 1. mája 28/196, 031 01  Liptovský Mikuláš 

    IČO:  36145246 

    v zastúpení:  Mgr. art. Miroslava Palanová, riaditeľka 

 

2. Zhotoviteľ:   

    Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Košťálová 

Adresa:    

Rodné číslo:   

IBAN:   

 

 
II. PREDMET ZMLUVY 

Predmetom tejto zmluvy je: člen redakčnej rady, redaktor denníka Festník na podujatí na podujatí 44. ročník 

Belopotockého Mikuláš 2018 - celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých. 

Špecifikácie diela, rozsah práce: príprava textov, sadzba a grafická úprava denníka Festník na podujatí 44. ročník 

Belopotockého Mikuláš v dňoch 7. – 10. 6. 2018 v Liptovskom Mikuláši. 
 

III. DOBA PLNENIA 

Dodávateľ vykoná dielo do: 10.6.2018 

 

IV. CENA DIELA 

V súlade so zákonom č. 196/2000 Zb. o cenách sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej cene za zhotovené dielo 

špecifikované v oddiely II. tejto zmluvy,  a to vo výške   250,-- € (slovom dvestopäťdesiateur). 

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že odmena mu bude uhradená 

v dohodnutej výške bez odpočítania dane z príjmu. Za priznanie a zdanenie príjmu podľa tejto zmluvy zodpovedá 

zhotoviteľ. 

Platobné podmienky: Objednávateľ sa zaväzuje, že dohodnutú cenu uhradí zhotoviteľovi do 30 dní po ukončení 

diela bankovým prevodom 

 

V. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dohodnutom čase a kvalite, dokončené. 

Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby zhotoviteľ mohol vykonávať 

svoju činnosť v požadovanom rozsahu, kvalite a časovom limite. 

 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ňou, na znak čoho ju podpisujú. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení so súhlasom zmluvných strán. 

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, každá strana obdrží po jednom výtlačku tejto zmluvy. 
 

V Liptovskom Mikuláši dňa 6.6.2018 

 

 

 

...............................................                  .................................................... 
              zhotoviteľ           Mgr. art. Miroslava Palanová  

    objednávateľ 

 

 



Projekt Belopotockého Mikuláš 2018 - celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých  

z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja. 

S finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš. 

 

Súhlas dotknutej osoby, účastníka podujatia v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

Prevádzkovateľ: Liptovské kultúrne stredisko, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ul. 1. mája 28/196, SR. 
Štatutárny zástupca: Mgr. art. Miroslava Palanová riaditeľka (ďalej len „prevádzkovateľ“) 
 

Vyhlasujem a svojím podpisom na Zmluve o dielo potvrdzujem v súlade s ustanovením    § 5, písm. a), § 13, ods. 1, písm. 
a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, že slobodne a bez nátlaku súhlasím so 
spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu tejto zmluvy o dielo (meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo, IBAN, 
podpis) individuálnej alebo skupinovej fotografie, videozáznamu na účel: prezentácia prevádzkovateľom organizovaných 
podujatí a ich výsledkov. 
 

Súhlasím so zverejnením údajov meno a priezvisko, vrátane fotografií, videozáznamov z podujatia na webovom sídle 
prevádzkovateľa, sociálnych sieťach, v propagačných materiáloch alebo elektronických a tlačených médiách. 
 

Poučenie: 
Podľa § 14, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním 
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 
založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas 
udelila.  

Informácie týkajúce sa získavania a spracúvania osobných údajov podľa § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z.z.  
sú k dispozícii na webstránke prevádzkovateľa  a u štatutárneho zástupcu - riaditeľky. 
 

 


