ZMLUVA O REFUNDÁCII
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších
predpisov,
I.
Zmluvné strany
1. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Sídlo:
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Štatutárny orgán:
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ
IČO :
151 882
DIČ :
2020798395
IČ DPH :
SK2020798395
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
7000064743/8180
Registrácia: Príspevková organizácia zriadená Ministerstvom školstva SR
(ďalej len „CVTI SR“)

2. Zväz múzeí Slovenska
Sídlo: Banská Bystrica, Kapitulská 23
Štatutárny orgán: PhDr. Peter Hyross
V zastúpení: PhDr. Peter Hyross
Osoby oprávnené rokovať: PhDr. Peter Hyross
Bankové spojenie: IBAN
IČO: 42 01 31 43
(ďalej len „ZMS“)

II.
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že ZMS uhradí zo svojich prostriedkov formou
refundácie CVTI SR :
 finančné odmeny vyplatené
- Jurajovi Sarvašovi vo výške 130 € (uvedená suma je s DPH) za
umelecké stvárnenie účastníkov SNP v rámci vernisáže výstavy
Slovenskí učitelia v odboji a SNP, ktorá sa uskutoční dňa 25. 8.
2014
- Ondrejovi Hraškovi vo výške 35 € (uvedená suma je s DPH) za
nahovorenie hlasového komentára k vybraným zbierkovým
predmetom (udalostiam) v rámci sprievodného programu vyššie
uvedenej výstavy.
2. Pri financovaní sa budú zmluvné strany riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. ZMS uhradí náklady v zmysle bodu 1 tohto článku v lehote do 14 kalendárnych dní odo
dňa doručenia faktúry od CVTI SR.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zák. č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Vystavená faktúra musí obsahovať tieto
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minimálne náležitosti: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zmluvných strán, číslo zmluvy,
číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo
účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov podpornej služby, výšku ceny bez dane,
sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, podpis oprávnenej osoby.
5. Vyššie uvedená úhrada faktúry bude realizovaná prevodom z účtu ZMS na účet CVTI SR,
pričom za deň úhrady sa považuje deň, keď budú finančné prostriedky pripísané na účte
CVTI SR.

III. Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch mesiacov od
uzavretia zmluvy zmluva nezverejní platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej
republiky, resp. v Obchodnom vestníku.
Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť podľa potreby zmenené, doplnené,
rozšírené alebo podrobnejšie špecifikované len formou písomných dodatkov k zmluve,
obojstranne podpísaných štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán, prípadne ich
oprávnenými zástupcami.
Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
Zmluvné strany sa dohodli, že zrušiť túto zmluvu je možné len vzájomnou dohodou.
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej
obsahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej
a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne
podpísali.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno (1) vyhotovenie. Každé vyhotovenie má hodnotu originálu.

V Bratislave dňa .................

V Bratislave dňa .................

................................................
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ CVTI SR

.....................................................
PhDr. Peter Hyross
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