
                                 
           

                                                                                                                 
 

ZMLUVA O DIELO č.: 52/2022 

utvorená podľa ustanovení Občianskeho zákonníka  

 

I. Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 

    sídlo:   Ul. 17. novembra 1258, 022 01  Čadca 

    IČO:   36145203  

   v zastúpení:   PhDr. Silvia Kajanková, riaditeľka  

 

2. Zhotoviteľ: 

    Dodávateľ:   PhDr. Marián Liščák     

    rodné číslo:    

    adresa:    

    IBAN:    

 

 

II. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je: 

 

Lektorovanie prednášky „Návraty“ pre žiakov II. stupeň ZŠ. 

 

III. Termín  

 

Termín konania: 16.06.2022 v ZŠ Rudina 

 

IV. Cena  

 

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

vo výške: 50 € 

slovom (päťdesiat eur) 

Celková cena:     50 € 

 

Platobné podmienky: Objednávateľ sa zaväzuje, že dohodnutú cenu uhradí dodávateľovi do 

30.06.2022 na účet. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy o dielo vykoná v zmysle znenia zmluvy. 

 

  

V. Iné ustanovenia 

 

Za priznanie a zdanenie príjmu plynúcemu z tejto zmluvy zodpovedá dodávateľ 

v zmysle platného daňového zákona.  

 

 

 

 

 



                                 
           

                                                                                                                 

VI. Záverečné ustanovenia 

 

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každý účastník obdrží jeden exemplár. Všetky 

dodatky k tejto zmluve budú vykonané len v písomnej forme, označené poradovými číslami 

a podpísané osobami oprávnenými jednať vo veciach tejto zmluvy. Otázky v tejto zmluve 

neupravené  sa riadia Obchodným zákonníkom. Účastníci si zmluvu prečítali, odsúhlasili celý 

jej obsah a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 

Osobné údaje uvedené v predmetnej zmluve o dielo budú v zmysle Zákona 18/2018 ZZ. 

O ochrane osobných údajov v znení neskorších doplnkov použité iba na účel použitia zmluvy 

v informačnom systéme Evidencia zmlúv Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci. 

 

Ja dolepodpísaný PhDr. Marián Liščák ako dotknutá osoby v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných 

údajov (Nariadenie 2016/679 GDPR a zákon č. 18/2018 Z. z. ) v platnom znení vyhlasujem, že slobodne a bez 

nátlaku súhlasím so spracovaním jeho/jej osobných údajov uvedených v tejto zmluve na účel: nahlásenie zmlúv 

na daňový úrad. 

 

Zároveň súhlasím, aby sa uvedené údaje na ten istý účel poskytli aj tretím osobám (príjemcom) 

Daňovému úradu Čadca 

 

Poučenie: 

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. V tomto prípade to 

primerane platí pre zákonného zástupcu dotknutej osoby. 

 

V Čadci.    Dňa 15.06.2022                                 Podpis................................................................. 

 

 

 

 

V Čadci dňa 15.06.2022 

 

 

 

 

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

               dodávateľ       objednávateľ 

 

 
 


