ZMLUVA O USKUTOČNENÍ VYSTÚPENIA
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej v texte tiež ako „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
1. Názov:
Obec Spišský Štvrtok
Sídlo:
Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
IČO:
00 329 631
DIČ:
2020717897
Bankové spojenie:
Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
3412143001/5600
Št. orgán:
Ing. Ján Greš, starosta obce
(ďalej v texte tiež ako „objednávateľ“)
a
2. Názov:
FS Čačinare
Sídlo:
Boženy Němcovej 9, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:
42 244 412
Št. orgán:
Jana Geletková
(ďalej v texte tiež ako „dodávateľ“)
(ďalej v texte „dodávateľ“ a „objednávateľ“ spolu tiež ako „zmluvné strany“)
Čl. I
Predmet zmluvy
3. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť pre objednávateľa vystúpenie v rámci 5. ročníka
folklórnych slávností v Spišskom Štvrtku.
− Miesto uskutočnenia vystúpenia:
Základná škola v Spišskom Štvrtku
− Deň uskutočnenia vystúpenia:
01.09.2012
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za realizáciu predmetného vystúpenia
odmenu vo výške a za podmienok špecifikovaných v čl. II tejto Zmluvy.
Čl. II
Odmena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na výške odplaty ceny za uskutočnené vystúpenie a túto
stanovili v zmysle zákona č. 18/96 Zb. o cenách dohodou na 150 €.
2. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu za vystúpenie ihneď po vystúpení v hotovosti.
3. Ak sa dostane objednávateľ s úhradou platby do omeškania, uplatní voči nemu dodávateľ
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ sa zaväzuje:
− dodržať všetky podmienky stanovené touto zmluvou,
− prípadnú zmenu termínu alebo času vystúpenia dohodnúť so zástupcom
dodávateľa najmenej 3 dni vopred,

2. Dodávateľ sa zaväzuje:
− uskutočniť vystúpenie za podmienok stanovených touto zmluvou,
− v prípade hromadnej akcie (festival, spoločný koncert, atď.) poskytovať
objednávateľovi primeranú súčinnosť za účelom dosiahnutia úspešného priebehu
akcie.
3. Ak objednávateľ hrubo poruší podmienky dohodnuté touto zmluvou, je povinný uhradiť
účinkujúcemu bez zbytočného odkladu preukázanú škodu, vzniknutú v súvislosti
s prípravou na dohodnuté vystúpenie a taktiež 20 % dohodnutej ceny za vystúpenie.
4. Ak sa vystúpenie neuskutoční z dôvodov na strane dodávateľa, je tento povinný uhradiť
usporiadateľovi preukázanú škodu, vzniknutú v súvislosti s prípravou vystúpenia.
5. Výnimku z oboch predošlých odsekov tvorí len objektívna okolnosť na jednej či druhej
strane (živelná pohroma, epidémia, úraz, havária, atď.), v dôsledku ktorej sa možno zbaviť
zodpovednosti za spôsobenú škodu.
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1. Odstúpiť od tejto zmluvy je možné len po dohode oboch strán v primeranej lehote pred
časom konania vystúpenia.
2. Vzťahy adresne neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
3. Akékoľvek zmeny, alebo doplnky zmluvy je možné vykonať len so súhlasom oboch strán
formou písomného dodatku.
4. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma stranami, účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
V Spišskom Štvrtku dňa 27.08.2012

SIGNED
..................................................................
objednávateľ

SIGNED
..................................................................
dodávateľ

