ZMLUVA
o zabezpečení hudobnej produkcie
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami
Obchodné meno:
Muzika Milana Rendoša
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpená:
Andrea Rendošová
Tel.č.:
+421 0908 654 946
e-mail:
muzika@rendosovci.sk
(ďalej len ako „Dodávateľ „)
a
Obchodné meno:
Obec Medzany
Adresa:
Obecný úrad, 082 21 Medzany 152
IČO:
17149002
DIČ:
2020545076
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Prešov
IBAN:
SK40 0200 0000 0009 3472 8572
Zastúpená:
Jozef Kipikaša – starosta obce
Tel.č.:
+421 51 4582315, 0917 877 986
e-mail:
medzany@obecmedzany.sk
(ďalej len ako „ Objednávateľ „)
I.
Predmet zmluvy
Predmetom Zmluvy je dohoda Zmluvných strán o podmienkach realizácie hudobného umeleckého
vystúpenia.
II.
Miesto a čas plnenia
1. Názov a charakter podujatia je :
Deň obce - „Pagačare vara guľaš“ – kultúrne podujatie
2. Zmluvné strany sa dohodli na záväznom termíne účinkovania dňa : 17.08.2019 od 12,30 do 14,30 hod.
3. Presná adresa miesta podujatia :
Medzany, futbalové ihrisko
III.
Odmena
Zmluvné strany sa dohodli na odmene za plnenie predmetu Zmluvy vo výške 1 100,00 EUR, platbou
– v hotovosti, do 3 dní.
IV.
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ má právo :
a) Vyžadovať splnenie predmetu tejto Zmluvy
b) Vyžadovať splnenie všetkých ostatných povinností zakotvených v tejto Zmluve

2. Objednávateľ je povinný :
a) Vyplatiť Dodávateľovi dohodnutú odmenu v dohodnutom termíne a výške
b) Zabezpečiť Dodávateľovi primerané podmienky na vykonávanie hudobnej
produkcie.
V.
Práva a povinnosti Dodávateľa
1. Dodávateľ má právo najmä :
a) Na odmenu podľa čl. III tejto zmluvy
2. Dodávateľ má povinnosť najmä:
a) Vykonať predmet zmluvy podľa podmienok dojednaných v tejto Zmluve
b) Riadne oznámiť Objednávateľovi údaje potrebné k vyúčtovaniu odmeny podľa
tejto Zmluvy.
VI.
Trvanie, ukončenie a odstúpenie od Zmluvy
1. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou sa končí:
a) Uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva dojednaná.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania
oboma Zmluvnými stranami.
VII.
Záverečné ustanovenie
1. Všetky zmeny a doplnenia tejto Zmluvy sa uskutočnia formou písomného dodatku. Právne
skutočnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
v platnom znení.
2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú Zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu
a na znak súhlasu ju
podpísali.

V Medzanoch dňa 16.08. 2019

Za Dodávateľa :

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

Za objednávateľa :

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

