
Zmluva o účinkovaní č.  11/2017

uzatvorená v zmysle ustanovení § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 v znení neskorších
predpisov, zmien a doplnkov medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Sídlo: Obec Bijacovce, Obecný úrad č. 7, 053 06  Bijacovce
V zastúpení: Mgr. Ján Pivovarniček, starosta obce
IČO: 00328961
DIČ: 2020727632

(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ: Hudobná skupina  3 - beat 
Vedúci skupiny: Mojmír Simčák
Adresa: 053 06  Bijacovce 
Dátum narodenia : 
Číslo OP : 

(ďalej len „poskytovateľ“)

I.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa službu –
hudobné zabezpečenie fašiangovej veselice 2017  v obci Bijacovce.

Miesto konania: Obec Bijacovce – sála obecného domu
Termín a čas konania: 25.02.2017, od 18.00 do 24:00 hod. 
Dĺžka účinkovania: 6 hod.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za ozvučenie  dohodnutú odmenu podľa
článku II. tejto zmluvy.

II. 
Odmena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za službu – ozvučenie hasičského dňa vo výške
240,00 €, slovom dvestoštyridsať eur.

2. Objednávateľ uhradí  odmenu v dohodnutej výške poskytovateľovi v hotovosti po skončení
akcie.

III.
Technické podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje splniť tieto požiadavky:
1. Zabezpečiť prívod EE podľa požiadaviek.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť propagáciu podujatia.



2. Objednávateľ má právo vyžadovať od poskytovateľa splnenie predmetu zmluvy v súlade
s ustanovením bodu I. tejto zmluvy.

3.  Poskytovateľ  je  povinný  splniť  predmet  tejto  zmluvy,  t.j.  hudobné  zabezpečenie
fašiangovej veselice 2017  v obci Bijacovce.

4. Poskytovateľ má právo:
a.)   na  vyplatenie  odmeny  za  riadne  a včas  splnený  predmet  zmluvy,  v termíne,  výške
a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve;
b.)  vyžadovať  od  objednávateľa  zabezpečenie  zmluvne  dohodnutých  materiálnych
a personálno – technických požiadaviek v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

V.
Trvanie zmluvy a jej ukončenie

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou končí:
a.) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná;
b.) písomnou dohodou zmluvných strán.

2.  Ak nastanú nepredvídateľné okolnosti  na strane poskytovateľa,  ktoré bránia zabezpečiť
službu  -  ozvučenie,  je  tento  povinný  bezodkladne  uvedené  skutočnosti  oznámiť
objednávateľovi. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.

VI.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2  rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží jeden  rovnopis
poskytovateľ a jeden  rovnopis objednávateľ.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním obidvoma zmluvnými stranami.

3. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán sú spôsobilí na právne úkony.

4. Akékoľvek zmeny a doplnky je možné vykonať formou písomných dodatkov po podpise
oboma zmluvnými stranami.

5.  Na  zmluvné  vzťahy  neupravené  touto  zmluvou  sa  vzťahujú  príslušné  ustanovenia
obchodného zákonníka.

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú, vyjadrujú ich vôľu a preto ju na
znak súhlasu slobodne a vážne svojimi podpismi potvrdzujú.

V Bijacovciach, dňa 21.02.2017 V Bijacovciach, dňa 21.02.2017

Objednávateľ : Poskytovateľ:


